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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 23.04.2018
Nr. 4c-11/1090/2017
P.L.x 456/2017

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind
măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, trimis spre
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa
nr. PL-x 456/2017 din 13 noiembrie 2017.
În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE
Eugen NICOLICEA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 23.04.2018
Nr. 4c-11/1090/2017
P.L.x 456/2017

RAPORT
asupra Proiectului de Lege privind măsurile alternative de executare a
pedepselor privative de libertate

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind măsurile alternative
de executare a pedepselor privative de libertate, trimis cu adresa nr. PL-x 456 din 13
noiembrie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/1090 din 14 noiembrie 2017.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativa legislativă
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări
și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă prin avizul
nr.210 din 5 aprilie 2017.
Guvernul prin punctul de vedere transmis precizează că susţine adoptarea
sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor cuprinse în punctul de vedere.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale a avizat favorabil ședința din 21 noiembrie 2017.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri
alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Potrivit proiectului de act
normativ, aceste pedepse ar urma să poată fi executate fie la domiciliu, fie doar în
zilele de sâmbătă şi duminică într-un centru special înfiinţat, fie prin „echivalent zile
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muncă în folosul comunităţii”, fie în regim mixt, de „echivalent zile de muncă în
folosul comunităţii si de zile de executare sâmbătă si duminică într-un centru special
înfiinţat.
Amendamentele au vizat articolele existente în proiectul de Lege,
îndeplinind condițiile principiului bicameralismului.
Articolul 8, nou introdus, vizează exemplificarea procedurii, fără de care
legea nu ar fi previzibilă și aplicabilă fiind practic amendament de corelare necesar și
obligatoriu care nu schimbă sensul legii, îndeplinind astfel principiul
bicameralismului.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au
examinat această iniţiativă legislativă în mai multe şedinţe. La şedinţele Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listelor de
prezenţă.
În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului
Consiliului Legislativ, a punctului de vedere transmis de Guvern, membrii Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea
proiectului de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative
de libertate, cu amendamentele admise redate în Anexa I. Amendamentele respinse
sunt redate în Anexa II.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativaa legislativă face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE

SECRETAR,

Eugen NICOLICEA

Alina Elena TĂNĂSESCU

Consilier,
Roxana David
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ANEXA I: amendamente admise

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

1.

Lege privind măsurile alternative de executare a Nemodificat
pedepselor privative de libertate

2.

Art.1.- 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.- Măsurile alternative de executare a
pedepsei privative de libertate sunt măsuri de
natură judiciară, dispuse prin hotărâre de către
judecătorul de supraveghere a privării de
libertate, 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.
Autor: Grup PSD

3.

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;

Nemodificat

4.
5.

Nemodificat
b) masura de executare fractionata a pedepsei
privative de libertate: in timpul saptamanii la
domiciliu si in zilele de sambata si duminica întrun centru de detenţie special înfiinţat pentru
această măsură sau în penitenciar;

Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

6.

Autor: Grup PSD
c)
măsura de executare a pedepsei în echivalent zile c) se elimină.
de muncă în folosul comunităţii;
Autor: Grup PSD

7.

d)

8.

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.

c) masura de executare a pedepsei privative de
libertate în regim mixt la domiciliu, cu prestarea
de zile de muncă în folosul comunităţii, în
echivalent;
Autor: Grup PSD
Art.3.- (1) Judecătorul de supraveghere a privării
de libertate poate dispune prin hotărâre una
dintre măsurile alternative pentru persoanele
condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani, care
au efectuat fracţia de 1/5 necesara pentru luarea in
discuţie a regimului de detentie, cu aplicarea
procedurii prevăzute la art. 8 din prezenta
lege.
(2) Masurile alternative nu pot fi dispuse in
cazul detinutilor care au savarsit abateri
disciplinare.
(3) Măsurile alternative de executare a pedepsei
privative de libertate nu se aplică pentru
condamnările privative de libertate:
a) pentru săvârșirea de către condamnat a unei
infracțiuni cu violență sau profitând de starea de
neputință fizică sau psihică a victimei,
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Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)
b) pentru infracţiuni de corupţie prevăzute la
art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare sau pentru infracţiunile prevăzute la
art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind
Codul penal al României, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65
din 16 aprilie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare,
c) persoanelor aflate in stare de recidiva.
Autor: Grup PSD

9.

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.

10. (2) Măsura se poate aplica pentru condamnarea la
pedeapsa de până la 3 ani închisoare cu executarea
acesteia în regim de detenţie.
11. (3) Măsura nu se aplică pentru condamnările privative
de libertate aplicate pentru săvârşirea de către
condamnat a unei infracţiuni cu violenţă sau profitând

Art. 4 - 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 unor lucrători anume desemnați de
către Ministerul Afacerilor Interne, cu sau fara
brăţară electronică.
Autor: Grup PSD
Se elimină.
Autor: Grup PSD
Se elimină.
Autor: Grup PSD
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Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

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.
12. 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. 5 - Măsura alternativă de executare
fracţionată a unei pedepse privative de libertate
constă în executarea pedepsei numai în zilele de
sâmbătă şi duminică, într-un centru de detenţie
special înfiinţat pentru această măsură sau în
penitenciar.
Autor: Grup PSD

13. (2) Măsura se poate aplica pentru condamnarea la Se elimină.
pedeapsa de până la 4 ani închisoare cu executarea Autor: Grup PSD
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.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

Se elimină.
Autor: Grup PSD

Art. 5 se elimină.
Autor: Grup PSD
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Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

folosul comunităţii şi echivalarea acestora zilelor de
executat în regim de detenţie. Echivalarea se realizează
prin raportul de 2 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.
(2) Măsura se poate aplica pentru condamnarea la
pedeapsa de până la 4 ani închisoare cu executarea
acesteia în regim de detenţie.
(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.
16. Art.6.-(1) Măsura alternativă de executare în regim
mixt a unei pedepse privative de 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.
17. (2) Măsura se poate aplica pentru condamnarea la
pedeapsa de până la 4 ani închisoare cu executarea
acesteia în regim de detenţie.

Art. 6 - Măsura alternativă de executare în regim
mixt a unei pedepse privative de libertate constă
în executarea pedepsei la domiciliu cu prestarea
de zile de muncă în folosul comunităţii, în
echivalent.
Autor: Grup PSD
Se elimină.
Autor: Grup PSD
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Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

18. (3) Măsura nu se aplică pentru condamnările privative Se elimină.
de libertate aplicate pentru săvârşirea de către Autor: Grup PSD
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.
19. 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 Afacerilor Interne și
Ministerul Justiţiei implementează dispoziţiile
prezentei legi, prin adoptarea de norme
metodologice, în cel mult 30 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial.
Autor: Grup PSD

20.

Art.8.- (1) Judecătorul de supraveghere a
privării de libertate, in condiţiile prezentei legi,
va dispune stabilirea unei masuri alternative de
libertate pentru persoanele care au executat,
fara a fi sanctionate, jumatate din fracţia
minimă efectivă de executat in sistemul
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Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)
penitenciar.
(2) Hotararea privind stabilirea măsurii
alternative de executare a pedepsei sau
amanarea aplicarii acesteia se comunica
deţinutului in termen de 3 zile de la
pronunţare. In situaţia in care a fost amanata
aplicarea unei masuri alternative de executare
a pedepsei, deţinutul poate contesta hotărârea,
in 3 zile de la comunicare, la judecatoria din
raza locului de deţinere. Hotararea pronunţata
de judecătorie este definitiva.
(3) În situația în care, în urma analizei,
judecătorul de supraveghere amână luarea
unei măsuri alternative, termenul maxim de
amânare nu poate fi mai mare de 6 luni.
După această perioadă, din oficiu sau la
solicitarea persoanei private de libertate,
judecătorul va dispune asupra stabilirii unei
măsuri alternative de executare a pedepsei.
Prevederile alin. (2) se aplică în mod
corespunzător.
(4) Pe durata executării pedepsei persoana
privată de libertate poate beneficia de oricare
dintre măsurile de executare alternative a
pedepsei, în funcție de comportamentul
acesteia și de natura infracțiunii săvărșite.
Judecătorul de supraveghere poate dispune
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Motivare

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)
prin hotărâre la cererea persoanei private de
libertate sau din oficiu înlocuirea unei măsuri
alternative de executare a pedepsei privative de
libertate cu o altă măsură alternativă de
executarea a pedepsei privative de libertate
prevăzută în prezenta lege. Prevederile alin. (2)
se aplică în mod corespunzător.
(5) Aplicarea oricăreia dintre măsurile
alternative a pedepsei nu influențează calculul
fracției minime obligatorii prevăzută de art.100
din Codul de procedură penală pentru
declanșarea
procedurii
de
liberare
condiționată așa cum este ea reglementată de
Codul de procedură penală cu luarea în calcul
a drepturilor persoanei private de libertate
prevăzute de Legea nr.254/2013.
Autor: Grup PSD

21. Art.8.-Prezenta lege intră în vigoare după 12 luni de la Se elimina
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Autor: Grup PSD

11

Motivare

ANEXA II: amendamente respinse

Nr.
crt.
1.

2.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendament)

Art.1.- 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)
Judecatorul
de
supraveghere a executarii pedepsei
poate dispune pentru persoanele
condamnate la o pedeapsa de pana la
5 ani, care au efectuat fractia de 1/5
măsuri alternative de executare a
pedepsei privative de libertate 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.
Autor: Grup UDMR
Art.21 (1) Judecătorul de supraveghere a
executării pedepsei poate dispune prin
hotărâre una dintre măsurile alternative
pentru persoanele condamnate la o
pedeapsa de pana la 3 sau 4 ani, dupa
caz, care au efectuat fracţia de 1/5
necesara pentru luarea in discuţie a
regimului de detentie, cu aplicarea
procedurii prevăzute la art. 8 din
12

Motivare
1.argumente pentru
susţinere
2.argumente pentru
respingere

Cameră
Decizională

2.amendamentul a fost
respins prin vot

Camera
Deputaţilor

2.amendamentul a fost
respins prin vot

Camera
Deputaţilor

3.

prezenta lege.
Autor: Marton Arpad
Art.8.-Prezenta lege intră în vigoare după 12 Art.8.-Prezenta lege intră în vigoare
luni de la publicarea în Monitorul Oficial al după 180 zile de la publicarea în
României, Partea I.
Monitorul Oficial al României, Partea I
cu excepția art. 7 care intră în vigoare la
3 zile după publicare.
Autor: Grup UDMR
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2.amendamentul a fost
respins prin vot

Camera
Deputaţilor

