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PL x 456/2017  

 PL x 469/2017  

PL x 553/2017  

 

Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

1.   Lege privind măsurile 

alternative de executare a 

pedepselor privative de 

libertate 

 

  

2.   Art.l.- Măsurile alternative de 

executare a pedepsei privative 

de libertate sunt măsuri de 

natură judiciară, dispuse de 

judecător, constând în 

înlocuirea măsurii executării 

pedepsei principale cu 

închisoarea în regim de detenţie 

cu măsura executării acesteia la 

domiciliu, în libertate sau în 

regim special penitenciar. 

 

Art.1 (1) Măsurile alternative 

de executare a pedepsei 

privative de libertate sunt 

măsuri de natură judiciară, 

dispuse de judecătorul de 

supraveghere a executarii 

pedepsei conform Legii 

254/2013, constând în 

înlocuirea măsurii executării 

pedepsei principale cu 

închisoarea în regim de detenție 

cu măsura executării acesteia la 

domiciliu, în libertate sau în 

regim special penitenciar. 

Grup PSD 

 

Consiliul Legislativ - măsurile alternative 
de executare a pedepsei privative de 

libertate sunt „măsuri de natură judiciară”, 

dispuse de judecător, ar putea rezulta că se 
are în vedere stabilirea unei naturi juridice 

diferite a acestor măsuri faţă de regimurile 
de executare a pedepselor privative de 

libertate prevăzute în Legea nr.254/2013. 

O astfel de soluţie legislativă ar trebui însă 
consacrată la nivelul Codului penal, în 

cadrul Capitolului V - Individualizarea 

pedepselor din cadrul Titlului III - 
Pedepsele, din Partea generală, şi nu într-

un act normativ de sine-stătător, cum este 

prezentul proiect. 
Indiferent de natura juridică a măsurilor 

alternative prevăzute de prezentul proiect, 

procedura de aplicare a acestora trebuie 
reglementată în mod complet, şi nu prin 

referirea generică la dispunerea acestora 

de către judecător, aşa cum se prevede la 
art.l. În cazul în care măsurile se dispun 

prin hotărârea de condamnare, textele 

trebuie să o prevadă în mod expres, în 
această situaţie nepunându-se problema 

„înlocuirii măsurii executării pedepsei 

principale cu închisoarea în regim de 
detenţie”. În cazul în care aceste măsuri ar 

reprezenta variante ale regimului de 

executare al pedepsei închisorii, 
competenţa, prevăzută în mod expres, ar 

putea să revină judecătorului de 

supraveghere a privării de libertate, 
urmând ca dispoziţiile Titlului II din 

Legea nr.254/2013 să fie modificate în 

mod expres. 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

3.    (2) Judecatorul de 

supraveghere a executarii 

pedepsei va dispune aceste 

masuri pentru persoanele 

condamnate la o pedeapsa de 

pana la 5 ani, care au efectuat 

fractia de 1/5 necesara pentru 

luarea in discutie a regimului 

de detentie.  

Grup PSD 

 

 

4.    (3) Masurile alternative nu pot 

fi dispuse in cazul detinutilor 

care au savarsit abateri 

disciplinare.  

Grup PSD 

 

 

5.   Art.2.- Măsurile alternative de 

executare a pedepsei privative 

de libertate 

sunt: 

 

 

 

  a) măsura de executare la 

domiciliu a pedepsei privative 

de libertate; 

  

  b) măsura de executare 

fracţionată a pedepsei privative 

de libertate în zilele de sâmbătă 

şi duminică într-un centru 

special înfiinţat pentru această 

măsură de executare; 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

  c) măsura de executare a 

pedepsei în echivalent zile de 

muncă în folosul comunităţii; 

Litera c) se abroga. 

Grup PSD 

 

 

  d) măsura de executare a 

pedepsei privative de libertate 

în regim mixt, de echivalent 

zile de muncă în folosul 

comunităţii şi de zile de 

executare sâmbătă şi duminică 

într-un centru special înfiinţat. 
 

  

6.   Art.3.- (1) Măsura alternativă 

de executare a pedepsei 

privative de libertate a 

executării la domiciliu constă în 

executarea la domiciliu a 

pedepsei privative de libertate, 

cu supraveghere prin brăţară 

electronică. 

 

Art.3 – (1) Măsura alternativă 

de executare a pedepsei 

privative de libertate a 

executării la domiciliu constă în 

executarea la domiciliu a 

pedepsei privative de libertate, 

cu supraveghere din partea 

Comisiei de Probatiune cu sau 

fara brățară electronică, in 

functie de natura infractiunii 

savarsite, trecutul si 

personalitatea infractorului.   

Grup PSD 

 

 

7.   (2) Măsura se poate aplica 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 3 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenţie. 

 (2) Măsura se poate aplica 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 5 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenție. 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

 Grup PSD 

 

8.   
 

(3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârşirea de către condamnat a 

unei infracţiuni cu violenţă sau 

profitând de starea de neputinţă 

fizică sau psihică a victimei, 

infracţiuni de serviciu, pentru 

infracţiuni de corupţie sau 

cele conexe infracţiunilor de 

corupţie, cât şi persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

(3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârșirea de către condamnat a 

unei infracțiuni cu violență sau 

profițând de starea de neputință 

fizică sau psihică a victimei, 

infracțiuni de serviciu, pentru 

infracțiuni de corupție sau cele 

conexe infracțiunilor de 

corupție cât și persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

Grup PSD 

 

 

9.   Art.4.- (1) Măsura alternativă 

de executare fracţionată a unei 

pedepse privative de libertate 

constă în executarea pedepsei în 

regim deschis de detenţie numai 

în zilele de sâmbătă şi 

duminică, numai într-un centru 

de detenţie special înfiinţat în 

acest scop. 

 

Art.4 –(1) Măsura alternativă 

de executare fracționată a unei 

pedepse privative de libertate 

constă în executarea pedepsei în 

regim deschis de detenție numai 

în zilele de sâmbătă și 

duminică, în penitenciarul in 

care a executat restul pedepsei 

sau  într-un centru de detenție 

special înființat în acest scop. 

Grup PSD 

 

Consiliul Legislativ - nu 

rezultă când urmează a fi 

considerată executată 

pedeapsa 

10.   (2) Măsura se poate aplica (2) Măsura se poate aplica  



 5 

Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 4 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenţie. 

 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 5 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenție. 

Grup PSD 

 

11.   (3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârşirea de către condamnat a 

unei infracţiuni cu violenţă sau 

profitând de starea de neputinţă 

fizică sau psihică a victimei, 

infracţiuni de serviciu, pentru 

infracţiuni de corupţie sau 

cele conexe infracţiunilor de 

corupţie, cât şi persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

 

(3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârșirea de către condamnat a 

unei infracțiuni cu violență sau 

profitând de starea de neputință 

fizică sau psihică a victimei, 

infracțiuni de serviciu, pentru 

infracțiuni de corupție sau cele 

conexe infracțiunilor de 

corupție, cât și persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

Grup PSD 

 

 

12.   Art.5.-(1) Măsura alternativă 

de executare în echivalent a 

unei pedepse privative de 

libertate constă în executarea 

pedepsei prin prestarea de zile 

de muncă în folosul comunităţii 

şi echivalarea acestora zilelor 

de executat în regim de 

detenţie. Echivalarea se 

realizează prin raportul de 2 

Art. 5 se elimină. 

Grup PSD 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

zile de muncă în folosul 

comunităţii la o zi de detenţie. 

Munca se prestează la unitatea 

sau unităţile desemnate de 

judecător în regim de 8 ore/zi, 

indiferent de intervalul orar. 

 

13.   (2) Măsura se poate aplica 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 4 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenţie. 

 

  

14.   (3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârşirea de către condamnat a 

unei infracţiuni cu violenţă sau 

profitând de starea de neputinţă 

fizică sau psihică a victimei, 

infracţiuni de serviciu, pentru 

infracţiuni de corupţie sau 

cele conexe infracţiunilor de 

corupţie, cât şi persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

 

  

15.   Art.6.-(1) Măsura alternativă 

de executare în regim mixt a 

unei pedepse privative de 

Art. 6 – (1) Măsura alternativă 

de executare în regim mixt a 

unei pedepse privative de 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

libertate constă în executarea 

pedepsei prin prestarea de zile 

de muncă în folosul comunităţii 

în echivalent şi de executare a 

pedepsei în regim deschis de 

detenţie numai în centrul 

special înfiinţat pentru 

executarea măsurilor 

alternative. 

 

libertate constă în executarea 

pedepsei prin prestarea de zile 

de muncă în folosul comunității 

în echivalent și de executare a 

pedepsei în regim deschis de 

detenție numai în centrul 

special înființat pentru 

executarea măsurilor 

alternative. 

Grup PSD 

16.   (2) Măsura se poate aplica 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 4 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenţie. 

 

(2) Măsura se poate aplica 

pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 5 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenție. 

Grup PSD 

 

 

17.   
 

(3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârşirea de către condamnat a 

unei infracţiuni cu violenţă sau 

profitând de starea de neputinţă 

fizică sau psihică a victimei, 

infracţiuni de serviciu, pentru 

infracţiuni de corupţie sau 

cele conexe infracţiunilor de 

corupţie, cât şi persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

(3) Măsura nu se aplică pentru 

condamnările privative de 

libertate aplicate pentru 

săvârșirea de către condamnat a 

unei infracțiuni cu violență sau 

profitând de starea de neputință 

fizică sau psihică a victimei, 

infracțiuni de serviciu, pentru 

infracțiuni de corupție sau cele 

conexe infracțiunilor de 

corupție, cât și persoanelor 

aflate în stare de recidivă. 

Grup PSD 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

18.   Art.7.-Ministerul Justiţiei 

implementează dispoziţiile 

prezentei legi, prin adoptarea de 

norme metodologice, în cel 

mult 18 luni de la publicarea 

prezentei legi, şi prin crearea, 

în spaţii noi, a centrelor de 

detenţie pentru executarea 

măsurilor alternative, prin 

achiziţia de brăţări electronice 

în scop de supraveghere a 

executării pedepselor la 

domiciliu şi prin angajarea de 

personal în sistemul de 

probaţiune, norma de angajare 

fiind de un inspector de 

probaţiune pentru cel mult 60 

de persoane care execută o 

măsură alternativă la măsura 

executării în detenţie a pedepsei 

cu închisoarea. 

 

Art. 7 Ministerul Justiției 

implementează dispozițiile 

prezentei legi, prin adoptarea de 

norme metodologice, în cel 

mult 30 de zile de la publicarea 

prezentei legi, și prin crearea, în 

spații noi, a centrelor de 

detenție pentru executarea 

măsurilor alternative, prin 

achiziția de brățări electronice 

în scop de supraveghere a 

executării pedepselor la 

domiciliu, prin angajarea de 

personal în sistemul de 

probațiune, norma de angajare 

fiind de un inspector de 

probațiune pentru cel mult 60 

de persoane care execută o 

măsură alternativă la măsura 

executării în detenție a pedepsei 

cu închisoarea. 

Grup PSD 

 

Consiliul Legislativ - 

indiferent de natura juridică 

a măsurilor alternative, 

reglementarea lor implică 

modificarea Codului penal 

şi a Legii nr.254/2013, legi 

organice, norma din art.7, 

referitoare la implementarea 

dispoziţiilor legii de către 

Ministerul Justiţiei, prin 

norme metodologice, nu 

poate fi acceptată. 

 

19.    Art. 8 După capitolul II 

secțiunea a 2-a din Legea nr. 

286/2009 (Noul Cod Penal) se 

introduce o nouă secțiune 21 

cu următorul titlu: 

 

”Măsuri alternative de 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

executare a pedepselor cu 

închisoarea” 

 

Art. 601  Enumerarea 

măsurilor alternative:  

1. Măsurile alternative la 

pedeapsa cu închisoarea sunt: 

executarea la domiciliu a 

pedepsei privative de 

libertate, executarea 

fracționată a pedepsei și 

executarea în reprize mixte de 

pedepse privative de libertate 

 

2. Măsurile alternative 

pedepsei cu închisoarea vor fi 

dispuse de judecătorul de 

supraveghere a executarii 

pedepsei. Măsura se poate 

aplica pentru condamnarea la 

pedeapsa de până la 5 ani 

închisoare cu executarea 

acesteia în regim de detenție 

 

3. Modalitatea de aplicare 

a acestor măsuri alternativa 

ar fi reprezentată printr-o 

lege specială. 

Grup PSD 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

20.    Art. 9. Stabilirea unei masuri 

alternative de executare a 

pedepsei privative de libertate 

se dispune automat, pentru 

persoanele care au executat 

deja o jumatate din fractia de 

executat în sistemul 

penitenciar. 

Grup PSD 

 

 

21.   Art.8.-Prezenta lege intră în 

vigoare după 12 luni de la 

publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

Art. 10 Prezenta lege intră în 

vigoare imediat dupa 

publicarea în Monitorul Oficial 

al României. 

Grup PSD 

 

 

22.   LEGE pentru modificarea 

Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, pentru 

modificarea art.587 din Legea 

nr.135/2010 privind Codul de 

procedură penală, precum şi 

pentru modificarea şi 

completarea Legii 

nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului 

penal 

  



 11 

Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

23.   Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor 

şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului 

penal 

 

 

 

 

24.   Art.III- Legea nr.254/2013 

privind executarea pedepselor 

şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului 

penal, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.514 din 14 august 2013, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum 

urmează: 

 

  

25.   

Art. 36 

 

(1) Regimul închis se aplică iniţial 

persoanelor condamnate la 

pedeapsa închisorii mai mare de 3 

ani, dar care nu depăşeşte 13 ani. 

 

1. La articolul 36, alineatul 

(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Art.36.- (1) Regimul închis se 

aplică iniţial persoanelor 

condamnate pentru fapte 

comise cu violenţă la pedeapsa 

închisorii mai mare de 3 ani, 

dar care nu depăşeşte 13 ani. 

  



 12 

Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

26.       Art. 37  

 

 

(1) Regimul semideschis se aplică 

iniţial persoanelor condamnate la 

pedeapsa închisorii mai mare de 

un an, dar care nu depăşeşte 3 ani. 

 

2. La articolul 37, alineatul 

(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Art.37.- (1) Regimul 

semideschis se aplică iniţial 

persoanelor condamnate pentru 

fapte comise fără violenţă la 

pedeapsa închisorii mai mare 

de 3 ani, dar care nu 

depăşeşte 13 ani, respectiv 

persoanelor condamnate la 

pedeapsa închisorii mai mare de 

un an, dar care nu depăşeşte 3 

ani în cazul unor fapte comise 

cu violenţă. 

 

  

27.  Art. 38 

 

 

(1) Regimul deschis se aplică 

iniţial persoanelor condamnate la 

pedeapsa închisorii de cel mult un 

an. 

 

3. La articolul 38, alineatul 

(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Art.38.- (1) Regimul deschis se 

aplică iniţial persoanelor 

condamnate pentru fapte 

comise cu violenţă la pedeapsa 

închisorii de cel mult un an, 

respectiv pentru fapte comise 

fără violenţă la pedeapsa 

închisorii mai mare de un an, 

dar care nu depăşeşte 3 ani. 

 

  

28.   4. După articolul 38 se După art. 38, se introduce un  
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

introduce un nou articol, 

art.381, cu următorul cuprins: 

Art.381  (1) În cazul 

persoanelor condamnate la 

pedeapsa închisorii de până la 

un an executarea pedepsei se 

realizează în arest la domiciliu, 

cu excepţia persoanelor 

condamnate pentru fapte 

comise cu violenţă.     

 

nou articol 381 cu următorul 

cuprins: 

 

Art. 381: Regimul detenției la 

domiciliu.  

 Autor: Grup PSD 

 

29.   (2) Prevederile alin.(l) se aplică 

şi persoanelor condamnate care 

mai au de executat un an din 

pedeapsa iniţială a închisorii 

mai mare de un an. 

 

  

30.   (3) Prevederile art.221 din 

Legea nr. 135/2010 privind 

Codul de procedură penală, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător. 

 

  

31.  Art. 39  

 

 

 

(16) Persoana condamnată este 

5. La articolul 39, alineatele 

(16) şi (17) se modifică şi vor 

avea 

următorul cuprins: 

(16) Contestaţia se judecă în 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

adusă la judecată doar la 

solicitarea instanţei, în acest caz 

fiind audiată. 

 

prezenţa persoanei 

condamnate. Persoana 

condamnată poate renunţa în 

scris la prezenţa sa, caz în 

care contestaţia se judecă în 

absenţa persoanei 

condamnate. La solicitarea 

instanţei persoana condamnată 

este adusă la judecată chiar 

dacă aceasta a renunţat la 

prezenţă. 

 

32.  (17) Asistenţa juridică nu este 

obligatorie. În cazul în care 

procurorul şi reprezentantul 

administraţiei penitenciarului 

participă la judecată, aceştia pun 

concluzii. 

 

(17) Asistenţa juridică este 

obligatorie. Dacă persoana 

condamnată nu îşi 

desemnează un avocat va fi 

desemnat un avocat din 

oficiu. Avocatul ales sau 

desemnat din oficiu pune 

concluzii. În cazul în care 

reprezentantul administraţiei 

penitenciarului participă la 

judecată acesta pune concluzii. 

 

  

33.   Articol unic.- Legea nr 

254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor 

privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul 

procesului penal, publicată în 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr.514 din 14 august 

2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se 

modifică şi se completează 

după cum urmează: 

 

34.   

 

Art.68 

Dreptul de a primi vizite şi dreptul 

de a fi informat cu privire la 

situaţiile familiale deosebite 

 

1. La articolul 68, denumirea 

marginală se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

Art.68.- Dreptul de a primi 

vizite şi dreptul de a fi informat 

şi sprijinit cu privire la 

situaţiile familiale deosebite 

 

 Consiliul Legislativ - abrevierea 

„Art.68” ar  trebui eliminată. 

 

Guvernul - reglementarea unui drept 

absolut al persoanelor private de 

libertate de a participa la funeraliile 

rudelor apropiate, fară includerea 

niciunui criteriu care să limiteze 

accesul anumitor deţinuţi la acest 

drept (spre exemplu, deţinuţii care 

prezintă risc pentru siguranţa 

penitenciarului) afectează chiar 

principiile generale ale executării 

pedepselor. 

35.   2. La articolul 68, după 

alineatul (6) se introduce un 

nou alineat, alin.(7), cu 

următorul cuprins: 

(7) Persoanele condamnate au 

dreptul de a participa, în 

condiţiile legii, la înhumarea 

sau incinerarea soţului sau 

soţiei, a unui copil, părinte, 

frate sau soră ori bunic sau 

bunică. 

 

  

36.   3. După articolul 80 se  Consiliul Legislativ - In scopul 

corelării cu celelalte dispoziţii din 

cuprinsul Legii nr.254/2013 care au 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

introduce un nou articol, 

art.801, cu următorul cuprins: 

Art.801.- Dreptul de a participa 

la ceremonia funerară. 

(1) Permisiunea de ieşire din 

penitenciar se acordă pentru 

participarea, pe teritoriul ţării, a 

persoanei condamnate la 

înhumarea sau incinerarea 

soţului sau soţiei, a unui copil, 

părinte, frate sau soră ori bunic 

sau bunică. 

 

ca obiect instituirea unor drepturi, 

sugerăm reformularea părţii de debut 

a art.801 alin.(l), astfel: 

„(1) Persoanele condamnate pot 

participa, pe teritoriul ţării, în baza 

permisiunii de ieşire, la înhumarea...”. 

 

37.   (2) Solicitarea pentru ieşirea 

din penitenciar pentru cazul 

prevăzut la alin.(l) va fi însoţită 

de precizarea, de către deţinut, 

a locului din ţară unde urmează 

să se deplaseze şi a itinerarului 

urmat. Verificările privind 

existenţa cazului de deces 

invocat în cererea de acordare a 

permisiunii de ieşire se 

efectuează de conducerea 

penitenciarului, în cel mult 24 

de ore de la formularea cererii. 

Dacă verificările nu se 

finalizează în termenul de 24 de 

ore, permisiunea va fi acordată. 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

38.   (3) Permisiunea de ieşire din 

penitenciar pentru cazul 

prevăzut la alin.(l) se acordă, 

pe o durată de cel mult 5 zile, 

tuturor persoanelor 

condamnate. Conducerea 

penitenciarului va asigura pază 

pe toată durata permisiunii de 

ieşire pentru condamnatul cu 

privire la care apreciază că 

prezintă un risc în cazul ieşirii 

din penitenciar. Imposibilitatea 

asigurării pazei condamnatului 

nu constituie un motiv pentru 

respingerea cererii de învoire. 

 

 
Consiliul Legislativ - Fără a ne 

pronunţa asupra oportunităţii soluţiei 

legislative propuse, la alin.(3) teza 

întâi, pentru respectarea rigorilor 

stilului normativ, sugerăm 

reformularea textului, astfel: 

„(3) Permisiunea de ieşire din 

penitenciar pentru cazul prevăzut la 

alin. (1) se acordă tuturor persoanelor 

condamnate, pe o durată de cel mult 5 

zile. ...”. 

 

39.   (4) Formularea cu rea-credinţă 

de cereri pentru cazul prevăzut 

la alin.(l) constituie abatere 

disciplinară foarte gravă. 

 

  

40.  Art. 96 6. La articolul 96, alineatul 

(1), litera f )  se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

  

41.  f) în cazul elaborării de lucrări 

ştiinţifice publicate sau invenţii 

f) în cazul elaborării de lucrări 

ştiinţifice publicate sau invenţii 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

brevetate, se consideră 20 de zile 

executate, indiferent de numărul 

lucrărilor ştiinţifice sau al 

invenţiilor realizate, pentru 

întreaga durată a executării 

pedepsei, inclusiv în cazul 

pedepselor contopite. 

 

şi inovaţii brevetate, se 

consideră 20 de zile executate, 

pentru fiecare lucrare 

ştiinţifică sau invenţie şi 

inovaţie brevetate. 

42.  Art. 961: Procedura elaborării 

de lucrări ştiinţifice publicate 

sau invenţii brevetate 

(1) Caracterul ştiinţific al 

lucrărilor elaborate de către 

deţinuţi este stabilit, potrivit 

dispoziţiilor legale, de către 

Consiliul Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice, denumit în 

continuare CNCS, cu sprijinul 

logistic al Unităţii Executive 

pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi 

Inovării, denumită în 

continuare UEFISCDI. 

(2) Brevetarea invenţiilor se 

realizează, potrivit dispoziţiilor 

legale, de către Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci, 

denumit în continuare OSIM. 

(3) Lucrările ştiinţifice sau 

7. Articolul 961 se abrogă.   
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

invenţiile brevetate pot fi 

elaborate de către deţinuţi în 

condiţiile stabilite în prezenta 

lege şi prin regulamentul de 

aplicare a prezentei legi, care se 

completează, după caz, cu 

prevederile legale privind 

evaluarea lucrărilor ştiinţifice 

de către CNCS cu sprijinul 

logistic al UEFISCDI, respectiv 

procedurile efectuate de OSIM 

cu privire la cererile de brevet 

de invenţie. 

(4) Pe durata elaborării de 

lucrări ştiinţifice sau de invenţii 

pot fi desfăşurate activităţi 

lucrative, fără ca acestea să se 

suprapună şi fără ca, însumată, 

durata desfăşurării tuturor 

acestor activităţi să depăşească 

durata prevăzută de legislaţia 

muncii. 

(5) Lucrările ştiinţifice se pot 

elabora numai în domeniile şi 

specializările universitare 

stabilite de nomenclatorul 

domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de 

studii universitare. 

(6) În cazul lucrărilor ştiinţifice 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

sau invenţiilor brevetate 

realizate în coautorat, numărul 

zilelor considerate ca executate 

se împarte proporţional la 

numărul de coautori. În cazul în 

care mai mulţi coautori sunt 

persoane private de libertate, 

procedura se aplică în mod 

individual fiecărui coautor. 

(7) Comisia pentru liberare 

condiţionată sesizată potrivit 

legii, în vederea analizării 

acordării zilelor considerate ca 

executate, ia la cunoştinţă de 

acordarea caracterului ştiinţific, 

respectiv brevetarea invenţiei, 

potrivit alin. (1) şi (2), şi verifică 

respectarea procedurii de 

elaborare a lucrării ştiinţifice 

publicate, respectiv invenţiei 

brevetate. 

(8) O nouă solicitare privind 

elaborarea unei lucrări 

ştiinţifice sau invenţii se poate 

formula doar după finalizarea 

lucrării anterioare. 

 

43.  Art. 97 

 

 

       8. La articolul 97, 

alineatele (1), (2) şi (10) se 

modifică şi vor avea 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

 

(1) Liberarea condiţionată se 

acordă potrivit procedurii 

prevăzute în Codul de 

procedură penală, la cererea 

persoanei condamnate sau la 

propunerea comisiei pentru 

liberare condiţionată. 

 

următorul cuprins: 

Art.97.- (1) Liberarea 

condiţionată se dispune prin 

încheiere de către judecătorul 

de supraveghere a privării de 

libertate la propunerea 

comisiei pentru liberare 

condiţionată, la cererea 

persoanei condamnate, potrivit 

procedurii prevăzute în 

prezentul articol. 

 

44.  (2) Comisia pentru liberare 

condiţionată este alcătuită din 

judecătorul de supraveghere a 

privării de libertate, care este şi 

preşedintele comisiei, directorul 

penitenciarului, directorul adjunct 

pentru siguranţa deţinerii şi regim 

penitenciar, directorul adjunct 

pentru educaţie şi asistenţă 

psihosocială şi un consilier de 

probaţiune din cadrul serviciului 

de probaţiune competent potrivit 

legii în circumscripţia căruia se 

află penitenciarul. Secretariatul 

comisiei se asigură de către şeful 

serviciului evidenţă din 

penitenciarul respectiv. 

 

(2) Comisia pentru liberare 

condiţionată este alcătuită din 

directorul penitenciarului, care 

este şi preşedintele comisiei, 

directorul adjunct pentru 

siguranţa deţinerii şi regim 

penitenciar, directorul adjunct 

pentru educaţie şi asistenţă 

psihosocială şi un consilier de 

probaţiune din cadrul 

serviciului de probaţiune 

competent potrivit legii în 

circumscripţia căruia se află 

penitenciarul. Secretariatul 

comisiei se asigură de către 

şeful serviciului evidenţă din 

penitenciarul respectiv. 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

45.  (10) Procesul-verbal prevăzut la 

alin. (6), împreună cu 

documentele care atestă 

menţiunile cuprinse în acesta, se 

înaintează judecătoriei în a cărei 

circumscripţie se află 

penitenciarul, iar procesul-verbal 

se comunică de îndată persoanei 

condamnate. 

(10) Procesul-verbal prevăzut la 

alin.(6), împreună cu 

documentele care atestă 

menţiunile cuprinse în acesta, 

se înaintează judecătorului de 

supraveghere a privării de 

libertate, iar procesul-verbal se 

comunică de îndată persoanei 

condamnate. 

 

  

46.  Art. 97 

(11) În cazul în care comisia 

pentru liberare condiţionată 

constată că persoana condamnată 

nu întruneşte condiţiile pentru a fi 

liberată condiţionat, în procesul-

verbal întocmit potrivit alin. (6) 

fixează un termen pentru 

reexaminarea situaţiei acesteia, 

care nu poate fi mai mare de un 

an. În cazul în care cererea de 

liberare condiţionată este 

formulată înainte de îndeplinirea 

condiţiei privind îndeplinirea 

fracţiunii prevăzute de Codul 

penal, iar perioada rămasă de 

executat până la împlinirea acestei 

fracţiuni este mai mare de un an, 

termenul stabilit de comisie va fi 

data împlinirii fracţiunii prevăzute 

9. La articolul 97, ultima 

frază a alineatului (11) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://idrept.ro/00124086.htm
https://idrept.ro/00124086.htm
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

de Codul penal. În cazul în care 

perioada rămasă de executat până 

la împlinirea acestei fracţiuni este 

mai mică de un an, termenul fixat 

de comisie poate depăşi data 

împlinirii fracţiunii prevăzute 

de Codul penal, dar nu poate fi 

mai mare de un an. Totodată, 

comisia comunică, de îndată, 

procesul-verbal persoanei 

condamnate, care are 

posibilitatea ca, în termen de 3 

zile de la aducerea la cunoştinţă, 

sub semnătură, să se adreseze, 

cu cerere de liberare 

condiţionată, judecătoriei în 

circumscripţia căreia se află 

penitenciarul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea de respingere a 

liberării condiţionate poate fi 

atacată cu contestaţie la 

judecătoria în circumscripţia 

căreia se află penitenciarul de 

către persoana condamnată 

în termen de 5 zile de la 

comunicare. 

 

47.  Art. 97 

 

 

(13) În vederea soluţionării 

cererii de liberare condiţionată 

a persoanei condamnate sau a 

propunerii formulate de 

comisie, instanţa poate consulta 

dosarul individual al persoanei 

condamnate sau poate solicita 

copii ale actelor şi documentelor 

10. La articolul 97, alineatul 

(13) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

(13) În vederea soluţionării 

contestaţiei privind 

respingerea liberării 

condiţionate instanţa de 

judecată poate consulta dosarul 

individual al persoanei 

condamnate sau poate solicita 

copii ale actelor şi 

  

https://idrept.ro/00124086.htm
https://idrept.ro/00124086.htm
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

din acesta. 

 

documentelor din acesta. 

 

48.  Art. 99 

Permisiunea de ieşire din 

penitenciar 

e) participarea persoanei 

condamnate la înhumarea soţului 

sau soţiei, unui copil, părinte, frate 

sau soră ori bunic sau bunică. 

 

4. La articolul 99 alineatul 

(1), litera e) se abrogă. 

 

 Consiliul Legislativ - Precizăm că, 

pentru asigurarea unei reglementări 

complete şi corecte, ca urmare a 

abrogării art.99 alin.(l) lit.e), este 

necesară şi abrogarea alin.(5) al 

art.99. 

 

49.     Consiliul Legislativ - după pct.4 

trebuie introdus un nou punct, pct.5, 

cu următorul cuprins: 

5. Alineatul (5) al articolului 99 se 

abrogă. 

 

50.   

 

 

Art. 100 

Abateri disciplinare 

(1) Constituie abateri disciplinare 

foarte grave încălcarea 

dispoziţiilor prevăzute la art. 81 

lit. a)-c) şi la art. 82 lit. a)-p), 

determinarea cu intenţie a altei 

persoane condamnate să 

săvârşească una dintre faptele 

prevăzute la art. 82 lit. a)-p), 

precum şi încălcarea altor obligaţii 

şi interdicţii prevăzute ca abateri 

5. La articolul 100, alineatul 

(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Art.100.- Abateri disciplinare 

(1) Constituie abateri 

disciplinare foarte grave 

încălcarea dispoziţiilor 

prevăzute la art.81 lit. a)-c) şi 

la art. 82 lit.a)-p), determinarea 

cu intenţie a altei persoane 

condamnate să săvârşească una 

dintre faptele prevăzute la 

art.82 lit.a)-p), fapta 

Alineatul (1) al articolului 

100 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Legislativ - In continuare, 

se va reda textul propus, urmând ca 

expresia „Art.100: Abateri 

disciplinare” să fie eliminată. 

In plus, pentru corelarea normelor 

nou introduse, apreciem că în 

cuprinsul art.100 alin.(l) ar trebui să 

se facă trimitere şi la art.110 alin.(l2), 

astfel cum este propus la actualul al 

doilea pct.5, a cărui încălcare 

constituie abatere foarte gravă. 
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Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

foarte grave în alte acte 

normative. 

 

prevăzută la art. 801 alin. (4), 

precum şi încălcarea altor 

obligaţii şi interdicţii prevăzute 

ca abateri foarte grave în alte 

acte normative. 

 

51.   6. La articolul 110, după 

alineatul (1) se introduc două 

noi alineate, alin.(l1) şi (l2), cu 

următorul cuprins: 

(l1) Persoanele arestate 

preventiv au dreptul, în aceleaşi 

condiţii ca şi persoanele 

condamnate, de a participa la 

înhumarea soţului sau soţiei, a 

unui copil, părinte, frate sau 

soră ori bunic sau bunică. Nu 

beneficiază de acest drept 

persoanele arestate preventiv 

pentru participarea la săvârşirea 

faptei care a produs decesul 

pentru care se solicită 

permisiunea de ieşire din arest. 

 

După alineatul (1) al 

articolului 110 se introduc 

două noi alineate, alin.(l 1) - 

(l2), cu următorul cuprins: 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Legislativ - La norma 

propusă pentru art.110 alin.(l2), 

pentru un spor de rigoare în 

exprimare, expresia „purtarea de 

discuţii” ar trebui înlocuită cu 

termenul „comunicarea”. 

 

52.   (12) Pe durata învoirii sunt 

interzise contactarea sau 
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crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

purtarea de discuţii cu orice 

persoană implicată, în orice 

calitate, în cauza în care s-a 

dispus arestarea preventivă, 

precum şi orice acţiune care ar 

duce la îngreunarea, 

tergiversarea sau zădărnicirea 

urmăririi penale. Încălcarea 

acestei interdicţii constituie 

abatere disciplinară foarte 

gravă.” 

 

53.   7. La articolul 162, după 

alineatul (1) se introduce un 

nou alineat, alinul1), cu 

următorul cuprins: 

(l1) Persoanele internate au 

dreptul, în aceleaşi condiţii ca şi 

persoanele condamnate, de a 

participa la înhumarea sau 

incinerarea soţului sau soţiei, a 

unui copil, părinte, frate sau 

soră ori bunic sau bunică. 

 

După alineatul (1) al 

articolului 162 se introduce 

un nou alineat, alin.(l1), cu 

următorul cuprins: 

Consiliul Legislativ 

 

54.  Art. 171 

Învoirea din motive umanitare 

Învoirea din motive umanitare se 

poate acorda pentru participarea 

persoanei internate la 

înhumarea unui membru de 

8. Articolul 171 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

„Art. 171.- Învoirea din motive 

umanitare se poate acorda şi 

pentru soluţionarea unor 

probleme sociale, medicale sau 

Învoirea din motive 

umanitare 

Art. 171.- Învoirea din motive 

umanitare se poate acorda 

pentru soluţionarea unor 

probleme sociale, medicale sau 

Consiliul Legislativ - întrucât nu mai 

sunt reglementate şi alte cauze 

pentru care se poate acorda învoirea 

din motive umanitare, sintagma „se 

poate acorda şi pentru soluţionarea” 

trebuie înlocuită cu expresia „se 

poate acorda pentru soluţionarea”. 

 

Guvernul - învoirea este prevăzută ca 



 27 

Nr. 

crt. 

Lege in vigoare 
 

Text adoptat de Senat Amendament 

(autor amendamente) 

Motivare 

familie, a oricărei persoane cu 

care are puternice legături 

afective, pentru soluţionarea unor 

probleme sociale, medicale sau 

pentru sprijinirea familiei, precum 

şi în caz de calamitate. 

 

pentru sprijinirea familiei, 

precum şi în caz de calamitate. 

 

pentru sprijinirea familiei, 

precum şi în caz de calamitate. 

Consiliul Legislativ 

 

posibilitate şi nu are un caracter 

obligatoriu.De asemenea, în practică, 

pot exista o serie de situaţii când 

poate să nu fie posibilă acordarea 

acesteia, apreciindu-se în funcţie de 

fiecare caz în parte. 

 

 

 


