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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 23.04.2018
P.L.x 469/2017
P.L.x 553/2017

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Proiectului de 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, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu
adresa nr. PL-x 469/2017 din 20 noiembrie 2017 și asupra Proiectului de 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, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 553/2017 din 7 decembrie 2017.
În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativele legislative fac parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE
Eugen NICOLICEA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 23.04.2018
P.L.x 469/2017
P.L.x 553/2017

RAPORT
asupra Proiectului de 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 - P.L.x 469/2017
și asupra
Proiectului de 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 – P.L.x 553/2017
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 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, cu adresa nr. PL-x 469/2017
din 20 noiembrie 2017 și cu proiectul de 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, cu adresa nr. PL-x 553/2017
din 7 decembrie 2017.
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Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativele
legislative, menționate mai sus, 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 favorabil iniţiativele legislative.
Guvernul prin punctele de vedere transmise precizează că nu susţine
adoptarea acestor inițiative legislative.
La Proiectul de 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 - P.L.x 469/2017 obiectul de reglementare este
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, modificarea art.587 alin.(1)-(3)
din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum modificarea şi
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, propunându-se:
modificarea instituţiei concursului de infracţiuni, modificarea procedurii liberării
condiţionate, reglementarea instituţiei executării pedepsei închisorii de până la 1 an în
arest la domiciliu, introducerea obligativităţii prezenţei persoanei condamnate
(judecata se poate face în lipsă numai dacă aceasta renunţă în scris la dreptul de a fi
prezentă), precum şi obligativitatea asistenţei juridice. De asemenea, se propune
posibilitatea renunţării la veniturile încasate ca urmare a prestării de activităţi lucrative
şi reintroducerea zilelor câştig pentru fiecare lucrare ştiinţifică publicată şi eliminarea
procedurii de elaborare a lucrărilor ştiinţifice publicate sau a invenţiilor brevetate.
La Proiectul de 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 - PL-x 553/2017 obiectul de reglementare este
modificarea şi completarea Legii nr.245/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii reglementării
privind dreptul persoanelor private de libertate de a participa la funeraliile unui
membru al familiei.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au
examinat aceste iniţiative legislative pe parcursul mai multor ședințe. La şedinţele
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listelor
de prezenţă.
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La ședința Comisiei din data de 23 aprilie 2018 art. I și II din PLx
469/2017 au fost respinse și vor fi transmise ca amendamente la Comisia specială
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi
asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 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 - PL-x 469/2017 și a
proiectului de 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 - PL-x 553/2017, cu amendamentele admise redate
în Anexa I. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativele legislative fac parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE
Eugen NICOLICEA

Consilier,
Roxana David
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PL x 469/2017
PL x 553/2017
ANEXA I: amendamente admise

Nr.
crt.
1.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)
Lege pentru modificarea Legii Se elimină
nr.286/2009 privind Codul Autor: Grup PSD
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

2.

Lege pentru modificarea şi Nemodificat
completarea Legii nr.254/2013
privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului
penal

3.

Articol

unic.-

Legea

nr Nemodificat

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

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:
Art.I - Legea nr.286/2009 Se elimină.
privind Codul penal, publicată Autor: Grup PSD și UDMR
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr.510 din
24 iulie 2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

4.

Art. 39
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen
tId=00124086-2017-11-01&DisplayDate=20171122https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Docum
entId=00124086-2017-11-

1. La articolul 39 alineatul
(1), litera b) va avea
următorul cuprins:
b) când s-au stabilit numai
pedepse cu închisoare, se aplică
pedeapsa cea mai grea, care
poate fi sporită până la
maximul ei special, iar când
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Motivare

Nr.
crt.

5.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

01&DisplayDate=2017-11-22b)

când s-au
stabilit
numai
pedepse
cu
închisoare, se aplică pedeapsa cea
mai grea, la care se adaugă un
spor de o treime din totalul
celorlalte pedepse stabilite;

acest
maxim
nu
este
îndestulător, se poate adăuga
un spor care nu depăşeşte
jumătate
din
pedeapsa
principală;

Art.75

2. La articolul 75 alineatul Se elimină.
(1), litera d) va avea Autor: Grup PSD și UDMR
următorul cuprins:
d) acoperirea integrală a
prejudiciului material cauzat
prin infracţiune, în cursul
urmăririi
penale
sau
al
judecăţii, până la primul termen
de judecată, dacă făptuitorul nu
a mai beneficiat de această
circumstanţă într-un interval de
5 ani anterior comiterii faptei;

d)
acoperirea
integrală
a
prejudiciului material cauzat prin
infracţiune, în cursul urmăririi
penale sau al judecăţii, până la
primul termen de judecată, dacă
făptuitorul nu a mai beneficiat de
această
circumstanţă
într-un
interval de 5 ani anterior comiterii
faptei. Circumstanţa atenuantă
nu se aplică în cazul săvârşirii
următoarelor
infracţiuni:
contra persoanei, de furt
calificat, tâlhărie, piraterie,
fraude comise prin sisteme
informatice şi mijloace de plată
electronice,
ultraj,
ultraj
judiciar,
purtare
abuzivă,
infracţiuni contra siguranţei
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Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

publice,
infracţiuni
contra
sănătăţii publice, infracţiuni
contra libertăţii religioase şi
respectului datorat persoanelor
decedate, contra securităţii
naţionale, contra capacităţii de
luptă
a
forţelor
armate,
infracţiunilor de genocid, contra
umanităţii şi de război, a
infracţiunilor privind frontiera
de stat a României, a
infracţiunilor
la
legislaţia
privind
prevenirea
şi
combaterea terorismului, a
infracţiunilor
de
corupţie,
infracţiunilor
asimilate
infracţiunilor de corupţie, a
celor
împotriva
intereselor
financiare
ale
Uniunii
Europene,
a
infracţiunilor
privitoare la nerespectarea
regimului materiilor explozive,
materialelor nucleare sau al
altor
materii
radioactive,
privind regimul juridic al
drogurilor, privind regimul
juridic al precursorilor de
droguri,
a
celor
privind
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Amendament
(autor amendamente)

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

spălarea
banilor,
privind
activităţile aeronautice civile şi
cele care pot pune în pericol
siguranţa
zborurilor
şi
securitatea aeronautică, privind
protecţia martorilor, privind
interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist,
rasist sau xenofob şi a
promovării cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unor
infracţiuni contra păcii şi
omenirii, a celor privind traficul
de organe, ţesuturi sau celule de
origine
umană,
privind
prevenirea
şi
combaterea
pornografiei şi a celor la
regimul adopţiilor.
6.

3. La articolul 100 alineatul Se elimină.
(1), litera a) şi alineatele (2)- Autor: Grup PSD și UDMR
(4) vor avea următorul
cuprins:
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen a) cel condamnat a executat cel
tId=00124086-2017-11-01&DisplayDate=2017puţin jumătate din durata
11-22a) cel condamnat a executat
cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii
pedepsei, în cazul închisorii care care nu depăşeşte 10 ani, sau
cel puţin două treimi din durata
Art. 100
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Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin
trei pătrimi din durata pedepsei,
dar nu mai mult de 20 de ani, în
cazul închisorii mai mari de 10
ani;
(2) În cazul condamnatului care a
împlinit vârsta de 60 de ani, se
poate
dispune
liberarea
condiţionată, după executarea
efectivă a jumătate din durata
pedepsei, în cazul închisorii ce nu
depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin
două treimi din durata pedepsei, în
cazul închisorii mai mari de 10
ani,
dacă
sunt
îndeplinite
condiţiile prevăzute în alin. (1) lit.
b)-d).
(3) În calculul fracţiunilor de
pedeapsă prevăzute în alin. (1) se
ţine seama de partea din durata
pedepsei ce poate fi considerată,
potrivit legii, ca executată pe baza
muncii prestate. În acest caz,
liberarea condiţionată nu poate fi
dispusă înainte de executarea
efectivă a cel puţin jumătate din
durata pedepsei închisorii, când
aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a

pedepsei, dar nu mai mult de 15
de ani, în cazul închisorii mai
mari de 10 ani;
(2) În cazul condamnatului care
a împlinit vârsta de 60 de ani,
se poate dispune liberarea
condiţionată, după executarea
efectivă a cel puţin o treime din
durata pedepsei, în cazul
închisorii ce nu depăşeşte 10
ani, sau a cel puţin jumătate din
durata pedepsei, în cazul
închisorii mai mari de 10 ani,
dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin.(l) lit.b)-d).
(3) În calculul fracţiunilor de
pedeapsă prevăzute la alin.(l) se
ţine seama de partea din durata
pedepsei ce poate fi considerată,
potrivit legii, ca executată pe
baza muncii prestate. În acest
caz, liberarea condiţionată nu
poate fi dispusă înainte de
executarea efectivă a cel puţin o
treime din durata pedepsei
închisorii, când aceasta nu
depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin
jumătate, când pedeapsa este
10

Amendament
(autor amendamente)

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

cel puţin două treimi, când mai mare de 10 ani.
pedeapsa este mai mare de 10 ani. (4) În calculul fracţiunilor de
pedeapsă prevăzute la alin.(2)
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen se ţine seama de partea din
tId=00124086-2017-11-01&DisplayDate=2017durata pedepsei ce poate fi
11-22(4) În calculul fracţiunilor de
pedeapsă prevăzute în alin. (2) se considerată, potrivit legii, ca
ţine seama de partea din durata executată pe baza muncii
pedepsei ce poate fi considerată, prestate. În acest caz, liberarea
potrivit legii, ca executată pe baza condiţionată nu poate fi dispusă
muncii prestate. În acest caz, înainte de executarea efectivă a
liberarea condiţionată nu poate fi cel puţin o pătrime din durata
închisorii,
când
dispusă înainte de executarea pedepsei
efectivă a cel puţin o treime din aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a
durata pedepsei închisorii, când cel puţin o treime, când
aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a pedeapsa este mai mare de 10
cel puţin jumătate, când pedeapsa ani."
este mai mare de 10 ani.
7.

Art.II.- La articolul 587 din Se elimină.
Legea nr. 135/2010 privind Autor: Grup PSD și UDMR
Codul de procedură penală
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.486
din 15 iulie 2010, cu
modificările şi completările
ulterioare, alineatele (l)-(3) se
11

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Art. 587
(1) Liberarea
condiţionată se dispune, la cererea
sau la propunerea făcută potrivit
dispoziţiilor
legii
privind
executarea pedepselor, de către
judecătoria
în
a
cărei
circumscripţie se află locul de
deţinere.

(2) Când instanţa constată că nu
sunt îndeplinite condiţiile pentru
acordarea liberării condiţionate,
prin hotărârea de respingere
fixează termenul după expirarea
căruia propunerea sau cererea va
putea fi reînnoită. Termenul nu
poate fi mai mare de un an şi
curge de la rămânerea definitivă a
hotărârii.

(3) Hotărârea judecătoriei poate fi

Text adoptat de Senat
modifică şi vor avea următorul
cuprins:
Art.587.(1)
Liberarea
condiţionată se dispune de către
judecătorul de supraveghere a
privării de libertate prin
încheiere,
la
propunerea
comisiei
pentru
liberare
condiţionată,
la
cererea
persoanei condamnate potrivit
dispoziţiilor
legii
privind
executarea
pedepselor,
în
termen de 3 zile de la
formularea cererii.
(2) Când judecătorul de
supraveghere a privării de
libertate constată că nu sunt
îndeplinite condiţiile pentru
acordarea liberării condiţionate,
prin încheierea de respingere
fixează termenul la expirarea
căruia propunerea sau cererea
va putea fi reînnoită. Termenul
nu poate fi mai mare de un an şi
curge de la data rămânerii
definitive a respingerii liberării
condiţionate.
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Amendament
(autor amendamente)

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

atacată cu contestaţie la tribunalul
în a cărei circumscripţie se află
locul de deţinere, în termen de 3
zile de la comunicare. Contestaţia
formulată de procuror este
suspensivă de executare.

(3) 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.
In
vederea
soluţionării contestaţiei privind
respingerea
liberării
condiţionate
instanţa
de
judecată poate consulta dosarul
individual
al
persoanei
condamnate sau poate solicita
copii
ale
actelor
şi
documentelor din acesta.

(4) O copie de pe hotărârea
rămasă definitivă se comunică
serviciului
de
probaţiune
competent, precum şi unităţii de
poliţie în a cărei circumscripţie
locuieşte cel eliberat.
8.

Art. 9
(2) Judecătorul de supraveghere a
privării de libertate exercită
următoarele
atribuţii
administrative şi administrativjurisdicţionale:
e) participă, în calitate de
preşedinte, la şedinţele comisiei
pentru liberare condiţionată;

Amendament
(autor amendamente)

e) participă la
comisiei
pentru
condiţionată;
Autor: Grup PSD
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şedinţele
liberare

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

Art.III- Legea nr.254/2013 Se elimină.
privind executarea pedepselor Autor: Grup PSD și UDMR
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:
1. La articolul 36, alineatul Nemodificat
10.
(1) se modifică şi va avea
Art. 36
următorul cuprins:
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen Art.36.- (1) Regimul închis se
tId=00157767-2017-11-20&DisplayDate=2017aplică
iniţial
persoanelor
11-22(1) Regimul închis se aplică
pentru
fapte
iniţial persoanelor condamnate la condamnate
pedeapsa închisorii mai mare de 3 comise cu violenţă la pedeapsa
ani, dar care nu depăşeşte 13 ani. închisorii mai mare de 3 ani,
9.
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Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

dar care nu depăşeşte 13 ani.
11.

Art. 37
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen
tId=00157767-2017-11-20&DisplayDate=201711-22(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.

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
pentru fapte comise cu
violenţă.
Autor: Grup PSD

3. La articolul 38, alineatul Nemodificat
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen Art.38.- (1) Regimul deschis se
tId=00157767-2017-11-20&DisplayDate=2017aplică
iniţial
persoanelor
11-22(1) Regimul deschis se aplică
pentru
fapte
iniţial persoanelor condamnate la condamnate
pedeapsa închisorii de cel mult un comise cu violenţă la pedeapsa
închisorii de cel mult un an,
an.

12. Art. 38

15

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

respectiv pentru fapte comise
fără violenţă la pedeapsa
închisorii mai mare de un an,
dar care nu depăşeşte 3 ani.
13.

4. După articolul 38 se După art. 38, se introduce un
introduce un nou articol, nou articol, art. 381, cu
art.381, cu următorul cuprins: următorul cuprins:
Art. 381
Regimul
detenției
la
domiciliu
Autor: Grup PSD

14.

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.

15.

(2) Prevederile alin.(l) se aplică (2) Prevederile alin. (1) se
şi persoanelor condamnate care aplică
şi
persoanelor
mai au de executat un an din condamnate care mai au de
pedeapsa iniţială a închisorii
executat 18 luni până la
16

Art.381.(1)
În
cazul
persoanelor condamnate la
pedeapsa închisorii de până la
un an executarea pedepsei se
realizează prin detenție la
domiciliu,
cu
excepţia
persoanelor condamnate pentru
fapte comise cu violenţă.
Autor: Grup UDMR

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

16.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)
mai mare de un an.
împlinirea fracţiei minime
obligatorii pentru liberarea
condiţionată din pedeapsa
iniţială a închisorii mai mare de
un an.
Autor: Grup PSD
(3) Prevederile art.221 din Nemodificat
Legea nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală, cu
modificările şi completările
ulterioare, se aplică în mod
corespunzător.

5. La articolul 39, alineatele Nemodificat
(16) şi (17) se modifică şi vor
avea
următorul cuprins:
(16) Persoana condamnată este (16) Contestaţia se judecă în
adusă la judecată doar la prezenţa
persoanei
Persoana
solicitarea instanţei, în acest caz condamnate.
condamnată poate renunţa în
fiind audiată.
scris la prezenţa sa, caz în
care contestaţia se judecă în
absenţa
persoanei
condamnate. La solicitarea
instanţei persoana condamnată

17. Art. 39

17

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen
tId=00157767-2017-11-20&DisplayDate=201711-22(17)

Asistenţa juridică nu este
obligatorie. În cazul în care
procurorul şi reprezentantul
administraţiei
penitenciarului
participă la judecată, aceştia pun
concluzii.

18.

19.

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

este adusă la judecată chiar
dacă aceasta a renunţat la
prezenţă.
(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.

1. La articolul 68, denumirea Se elimină.
marginală se modifică şi va Autor: Marton Arpad
Art.68
avea următorul cuprins:
Dreptul de a primi vizite şi dreptul Art.68.- Dreptul de a primi
de a fi informat cu privire la vizite şi dreptul de a fi informat
şi sprijinit cu privire la
situaţiile familiale deosebite
situaţiile familiale deosebite
2. La articolul 68, după Nemodificat
alineatul (6) se introduce un
nou alineat, alin.(7), cu
următorul cuprins:
18

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

(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.
20.

3. După articolul 80 se Nemodificat
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.
(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
19

Motivare

Nr.
crt.

21.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat
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.
(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
20

Amendament
(autor amendamente)

(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 pericol pentru
ordinea publica în cazul ieşirii
din penitenciar.
Autor: Marton Arpad

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

învoire.

22.

(4) Formularea cu rea-credinţă Nemodificat
de cereri pentru cazul prevăzut
la alin.(l) constituie abatere
disciplinară foarte gravă.

23. Art. 96
f) în cazul elaborării de lucrări
ştiinţifice publicate sau invenţii
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.

6. La articolul 96, alineatul Nemodificat
(1), litera f ) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
f) în cazul elaborării de lucrări
ştiinţifice publicate sau invenţii
şi
inovaţii
brevetate,
se
consideră 20 de zile executate,
pentru
fiecare
lucrare
ştiinţifică sau invenţie şi
inovaţie brevetate.

24. Art. 961: Procedura elaborării 7. Articolul 961 se abrogă.
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
21

Se elimină.
Autor: Marton Arpad

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

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
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
22

Amendament
(autor amendamente)

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

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
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
23

Amendament
(autor amendamente)

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

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.
25. Art. 97

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen
tId=00157767-2017-11-20&DisplayDate=201711-22(1)

Liberarea condiţionată se
acordă
potrivit
procedurii
prevăzute
în
Codul
de
procedură penală, la cererea
persoanei condamnate sau la
propunerea
comisiei
pentru
liberare condiţionată.

8. La articolul 97, alineatele Nemodificat
(1), (2) şi (10) se modifică şi
vor avea 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.
24

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Documen
tId=00157767-2017-11-20&DisplayDate=201711-22(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.
(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

Text adoptat de Senat
(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.
(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.

25

Amendament
(autor amendamente)

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

se comunică de îndată persoanei
condamnate.https://idrept.ro/DocumentVie
w.aspx?DocumentId=00157767-2017-1120&DisplayDate=2017-11-22

26. l

9. La articolul 97, ultima La articolul 97, ultima teză a
frază a alineatului (11) se alineatului (11) se modifică şi
modifică şi va avea următorul
va avea următorul cuprins:
cuprins:
Autor: Grup PSD
Nemodificat

Art. 97
(11) În cazul în care comisia
pentru
liberare
condiţionată
constată că persoana condamnată
nu întruneşte condiţiile pentru a fi
liberată condiţionat, în procesulverbal 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,
26

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare
termenul stabilit de comisie va fi
data împlinirii fracţiunii prevăzute
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.

27. Art. 97
(13) În vederea soluţionării
cererii de liberare condiţionată
a persoanei condamnate sau a
propunerii
formulate
de

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

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.

10. La articolul 97, alineatul Nemodificat
(13) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
(13) În vederea soluţionării
contestaţiei
privind
respingerea
liberării
condiţionate
instanţa
de
27

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

comisie, instanţa poate consulta
dosarul individual al persoanei
condamnate sau poate solicita
copii ale actelor şi documentelor
din acesta.

judecată poate consulta dosarul
individual
al
persoanei
condamnate sau poate solicita
copii
ale
actelor
şi
documentelor din acesta.

4. La articolul 99 alineatul
28. Art. 99
Permisiunea
de
ieşire
din (1), litera e) se abrogă.
penitenciar
e)
participarea
persoanei
condamnate la înhumarea soţului
sau soţiei, unui copil, părinte, frate
sau soră ori bunic sau bunică.
29.
5. La articolul 100, alineatul
(1) se modifică şi va avea
Art. 100
următorul cuprins:
Abateri disciplinare
(1) Constituie abateri disciplinare Art.100.- Abateri disciplinare
Constituie
abateri
foarte
grave
încălcarea (1)
dispoziţiilor prevăzute la art. 81 disciplinare foarte grave
lit. a)-c) şi la art. 82 lit. a)-p), încălcarea
dispoziţiilor
determinarea cu intenţie a altei prevăzute la art.81 lit. a)-c) şi
persoane
condamnate
să la
art.
82
lit.a)-p),
săvârşească una dintre faptele
determinarea cu intenţie a
prevăzute la art. 82 lit. a)-p),
precum şi încălcarea altor obligaţii altei persoane condamnate să
una
dintre
şi interdicţii prevăzute ca abateri săvârşească
28

Amendament
(autor amendamente)

Nemodificat

Alineatul (1) al articolului
100 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1)
Constituie
abateri
disciplinare foarte grave fapta
prevăzută la art.801 alin.(4),
încălcarea
dispoziţiilor
prevăzute la art.81 lit. a)-c) şi la
art. 82 lit.a)-p), precum și
determinarea cu intenţie a altei
persoane
condamnate
să
săvârşească fapta prevăzută la
art. 801 alin. (4) sau una dintre
faptele prevăzute la art.82 lit.a)-

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare
foarte grave
normative.

30.

în

alte

Text adoptat de Senat
acte faptele prevăzute la art.82
lit.a)-p), fapta prevăzută la art.
801 alin. (4), precum şi
încălcarea altor obligaţii şi
interdicţii
prevăzute
ca
abateri foarte grave în alte
acte normative.
6. La articolul 110, după
alineatul (1) se introduc două
noi alineate, alin.(l1) şi (l2), cu
următorul cuprins:

Amendament
(autor amendamente)
p), precum și încălcarea altor
obligaţii şi interdicţii prevăzute
ca abateri foarte grave în alte
acte normative.
Autor: Grup PSD

După
alineatul
(1)
al
articolului 110 se introduc
două noi alineate, alin.(l1) (l2), cu următorul cuprins:
Autor: Grup PSD

Persoanele
arestate Nemodificat
(l1)
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
29

Motivare

Nr.
crt.

31.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat
săvârşirea faptei care a
produs decesul pentru care se
solicită permisiunea de ieşire
din arest.
(12) Pe durata învoirii sunt
interzise contactarea sau
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.”
7. La articolul 162, după
alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alin. (11), 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
30

Amendament
(autor amendamente)

După
alineatul
(1)
al
articolului 162 se introduce
un nou alineat, alin.(l1), cu
următorul cuprins:
Autor: Grup PSD

Motivare

Nr.
crt.

Lege in vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendamente)

Motivare

unui copil, părinte, frate sau
soră ori bunic sau bunică.
32. Art. 171
Învoirea din motive umanitare
Învoirea din motive umanitare se
poate acorda pentru participarea
persoanei
internate
la
înhumarea unui membru de
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.

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
pentru sprijinirea familiei,
precum şi în caz de calamitate.

Învoirea
din
motive
umanitare
Art. 171.- Învoirea din motive
umanitare se poate acorda
pentru
soluţionarea
unor
probleme sociale, medicale sau
pentru sprijinirea familiei,
precum şi în caz de calamitate.
Autor: Grup PSD

ANEXA II: amendamente respinse
Nr. crt.

1.

Legea în vigoare

Text adoptat de Senat

Amendament
(autor amendament)

Art. 96

6. La articolul 96, alineatul (1), Se elimină.
31

Motivare
1.argumente pentru
susţinere
2.argumente pentru
respingere

Cameră
Decizională

Camera

f) în cazul elaborării de lucrări
ştiinţifice publicate sau invenţii
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.
2.

Art. 97
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Docu
mentId=00157767-2017-1120&DisplayDate=2017-11-22(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

litera f ) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
f) în cazul elaborării de lucrări
ştiinţifice publicate sau invenţii şi
inovaţii brevetate, se consideră 20
de zile executate, pentru fiecare
lucrare ştiinţifică sau invenţie şi
inovaţie brevetate.

Autor: Grup USR

8. La articolul 97, alineatele Se elimină.
(1), (2) şi (10) se modifică şi vor Autor: Grup USR
avea următorul cuprins:
Art.97.- (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
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1. Autorii amendamentului
de eliminare nu sunt de
acord
ca preşedintele
comisiei să fie directorul
penitenciarului.
2.amendamentul a fost
respins prin vot

Deputaţilor

serviciului
de
probaţiune penitenciarul respectiv.
competent potrivit legii în
circumscripţia căruia se află
penitenciarul.
Secretariatul
comisiei se asigură de către
şeful serviciului evidenţă din
penitenciarul respectiv.
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?Docu
mentId=00157767-2017-1120&DisplayDate=2017-11-22
3.

Art. 97
9. La articolul 97, ultima frază a Se elimină.
(11) În cazul în care comisia alineatului (11) se modifică şi va Autor: Grup USR
pentru liberare condiţionată avea următorul cuprins:
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
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2.amendamentul a fost
respins prin vot

mai mare de un an, termenul
stabilit de comisie va fi data
împlinirii fracţiunii prevăzute
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.
4.

Art. 171
Învoirea din motive umanitare
Învoirea din motive umanitare
se
poate
acorda
pentru
participarea
persoanei
internate la înhumarea unui
membru de familie, a oricărei

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.

8. Articolul 171 se modifică şi va Se elimină.
Autor: Grup USR
avea următorul cuprins:
„Art. 171.- Învoirea din motive
umanitare se poate acorda şi
pentru soluţionarea unor probleme
sociale, medicale sau pentru
sprijinirea familiei, precum şi în
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persoane
cu
care
are caz de calamitate.
puternice legături afective,
pentru
soluţionarea
unor
probleme sociale, medicale sau
pentru sprijinirea familiei,
precum şi în caz de calamitate.

35

