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Titlul proiectului de act normativ

Lege privind executarea pedepselorn misurilor educative gi a altor misuri dispuse
de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate

Secliunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

Adoptarea Noului Cod penal gi a Noului Cod de procedurd penald, ce introduc in
sistemul penal romin schimb6ri de substanli cu privire la sanc[iunile gi mdsurile
neprivative de libertate aplicabile in cursul procesului penal impunea o reconfigurare a
cadrului general privind executarea acestora.

Cadrul legislativ existent in materie, reprezentat de dispoziliile cAtorva articole din
Legea nr.275/2OO6 privind executarea pedepselor gi mdsurilor dispuse de organele
judiciare in cursul procesului penal, care vin in completarea normelor inscrise in Codul
penal gi in Codul de procedurd penald nu mai poate fi considerat ca fiind adecvat noilor
reglementdri. Reglementarea sumard a regimului de executare a sancfiunilor gi mdsurilor
neprivative de libertate din legea in vigoare igi are originea in sfera redusi a acestor
sancliuni gi mdsuri previzute de Codul penal gi Codul de procedurd penald, la momentul
intrdrii lor in vigoare. intr-adevir, institulii ca suspendarea sub supraveghere a executirii
pedepsei, libertatea supravegheatd inso{ita de obligafii impuse minorului, suspendarea
sub supraveghere sau sub control aplicabild minorilor, liberarea provizorie sub control
judiciar, sancliunile aplicabile persoanelor juridice nu gi-au gSsit locul Tn legislalia penal5
romdni la momentul adoptdrii codurilor in vigoare, ele fiind consacrate prin modificiri
legislative ulterioare anului 1989. Aceste modificdri legislative nu au acordat Tntotdeauna
atenfia cuvenitd reglementirii modului de executare a mdsurilor nou introduse, legislalia
cadru privind executarea rim6nAnd centratd pe executarea in regim privativ de libertate.

ln condifiile in care noile coduri Tn materie penali extind gi mai mult sfera
sancliunilor gi misurilor comunitare (consacrdnd amdnarea aplicdrii pedepsei, munca in
folosul comunitSlii, extinzdnd domeniul mdsurilor educative neprivative de libertate etc.) o
reglementare cadru a executdrii pedepselor gi misurilor neprivative de libertate, distinctd
de cea referitoare la executarea in regim privativ de libertate, s-a afirmat ca o necesitate
legislativS.



2. Schimbiri preconizate

Prezentul proiect de lege este structurat in 9 titluri, care reglementeazd aspecte
precum:

1. Titlul I - Dispozili i generale: Capitolul | - Domeniul gi scopul reglementdrii;
Capitolul l l - Principii; Capitolul l l l - Caracterul jurisdic{ional al executirii; Capitolul lV -
Colaborarea cu institu{iile din comunitate in executarea pedepselor gi misurilor
neprivative de libertate;

2. Titlul ll - Executarea pedepselor neprivative de libertate: Capitolul I - Executarea
pedepsei amenzii aplicabile persoanei tizice; Capitolul ll - Executarea pedepsei amenzii
aplicabile persoanei juridice; Capitolul lll - Executarea pedepsei accesorii a interzicerii
exercitdrii unor drepturi; Capitolul lV - Executarea pedepselor complementare aplicabile
persoanei tizice, respectiv persoanei juridice; Capitolul V - Efectele fuziunii, absorbliei,
divizdrii, reducerii capitalului social, dizolvdrii sau lichiddrii persoanei juridice in faza de
executare;

3. Titlul l l l - Executarea misurilor de supraveghere 9i a obligalii lor dispuse de
instanfd potrivit Codului penal: Capitolul | - Dispozi[ii generale; Capitolul l l - AmAnarea
aplicirii pedepsei; Capitolul lll - Suspendarea executirii pedepsei sub supraveghere;
Capitolul lV - Liberarea condilionati;

4. Titlul lV - Dispozifii privind executarea mdsurilor educative neprivative de
libertate: Capitolul I - Dispozilii generale; Capitolul ll - Executarea misurilor educative
neprivative de libertate; Capitolul l l l - Dispozili i comune;

5. Titlul V - Executarea misurilor de siguranld;
6. Titlul Vl - Obligaliile impuse in caz de amdnare sau intrerupere a executdrii

pedepsei detenfiunii pe via!5 sau a inchisorii
7. Titlul Vll - Mdsurile preventive neprivative de libertate: Capitolul | - Mdsurile

preventive neprivative de libertate aplicabile persoanei fizice; Capitolul ll - Misurile
preventive aplicabile persoanei juridice;

8. Titlul Vlll - Executarea obligaliilor stabilite de procuror in cazul renunldrii la
urmdrirea penald;

9. Titlul lX - Dispozifiitranzitorii 9i finale.

2.1. Titlul | - Dispozilii generale
Titlul I cuprinde doud capitole, primul dintre acestea fiind consacrat circumscrierii

domeniului de aplicare al legii gi definirii unor termeni util iza{i mai frecvent in cuprinsul
actului normativ.

Capitolul al ll-lea este rezervat principiilor generale care guverneazl executarea
sancliunilor 9i misurilor neprivative de libertate dintre care sunt de menfionat: legalitatea
executdrii, respectarea drepturilor gi liberta{ilor fundamentale cu accent pe respectarea
principiului demnitSlii umane gi a dreptului la via!5 privat6, nediscriminarea etc.

Capitolul al lll-lea este consacrat caracterului jurisdiclional al executirii,
activitatea de punere Tn executare a sancliunilor gi mdsurilor neprivative de libertate fiind
plasatS, in cea mai mare parte, sub autoritatea judec6torului delegat cu executarea.
Dispoziliile art. 15-17 reconfigureazi astfel statutul gi rolul judecitorului delegat cu
executarea, aceasta asumAnd o mare parte a deciziilor din faza de executare.

Capitolul al lV-lea este rezeryat reglementirii generale a modului de implicare a
institufiilor din comunitate in procesul de executare a pedepselor gi mdsurilor
neprivative de tibertate, aceasti implicare fiind de esenla noului regim de executare gi
constituind o garanlie a realizdrii scopului sancliunilor gi misurilor comunitare. Dispozi[ii le



acestui capitol reglementeaze, Tntre altele, o procedurd clar6, simpti gi transparenti de
acreditare a persoanelor din comunitate ce urmeazi a fi implicate in punerea Tn
executare a sancliunilor gi mdsurilor neprivative de libertate, procedurd ce oferd garanlia
identificdrii acelor persoane juridice cirora serviciul de probafiune le poate incredin{a fdrd
riscuri sarcini legate de executare.

2.2.Titlul ll - Executarea pedepselor neprivative de libertate.
Titlul dedicat reglementdrii modului de executare a pedepselor neprivative de

libertate cuprinde distinct prevederi privind executarea pedepsei amenzii, a pedepselor
accesorii, respectiv a celor complementare, cu nuanlirile specifice in cazul in care
acestea sunt dispuse in sanclionarea penald a persoaneijuridice.

Capitolul I al acestui titlu reglementeazd procedura de executare a amenzii in
cazul persoanei fizice. Astfel, achitarea integrali a amenzii se face in termen de 3 luni
de la rdm6nerea definitivd a hotirArii de condamnare. iar comunicarea achitdrii amenzii
se face cdtre judecitor delegat cu executarea, direct de cdtre persoana condamnatd, in
termen de 15 zile de la efectuarea acesteia. Ca gi in reglementarea anterioard, in cazul
imposibilitdlii achitdrii integrale a amenzii, se poate dispune egalonarea plafii acesteia in
rate lunare pe o perioadd ce nu poate depagi 2 ani. Dispunerea acestei egalondri se va
face de cdtre judecdtorul delegat cu executarea, printr-o incheiere nesupusd nici unei cii
de atac.

Procedura in cazul neexecutirii pedepsei amenzii reflectd noua abordare a acestei
pedepse cuprinsd in Codul penal gi anume, posibilitatea executdrii acesteia prin
prestarea unei munci in folosul comunitSlii, solulie care inlSturd neajunsul reglementirii
anterioare in cazul neexecutdrii amenzii in ipoteza in care condamnatul este de buna-
credinli, Tnsi este in imposibilitate neimputabili de a executa amenda gi de a fi executat
silit. Astfel, proiectul cuprinde prevederi distincte referitoare la sesizarea instan{ei de
executare de citre judecdtorul delegat, dupd cum neexecutarea amenzii este sau nu
imputabild condamnatului. ln cazul in care aceasta nu este imputabilS condamnatului, iar
acesta igi da consimldm6ntul, instanla va dispune, potrivit art, 64 din Codul penal,
prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitdlii. in cazul in care condamnatul
nu igi di acordul pentru prestarea unei munci, sau cdnd neexecutarea amenzii este
imputabil6 condamnatului, instanla de executare va inlocui amenda cu inchisoarea in
condi{iile art. 64, respectiv art. 63 din Codul penal.

Aceste proceduri sunt aplicabile, in mod corespunzitor, gi in cazul executirii
amenzii care Tnsofegte pedeapsa inchisorii, cu precizarea cd, din motive obiective, munca
in folosul comunitSlii dispusi pentru executarea pedepsei amenzii se va executa dupd
executarea sau considerarea ca executatd a pedepseiinchisorii.

Procedura de executare a amenzii in cazul persoanei juridice, reglementatd in
Capitolul ll, este relativ asemindtoare cu cea referitoare la persoana fizicd, cu men[iunea
c5, in caz de neexecutare singura posibilitate rdm6ne executarea silitd potrivit dispoziliilor
Codului de procedurd fiscal5, in cazul persoanei juridice nefiind posibila executarea prin
muncd in folosul comunit6{ii.

Punerea in executare a pedepselor accesorii (Capitolul lll) se va realiza prin
transmiterea de cdtre judecdtorul delegat al instanlei Tn a cdrei circumscriplie se aflS locul
de de[inere, corespunzdtoare in grad instanfei de executare, a unei copii de pe
dispozitivul hotirdrii, unor persoane sau institulii specifice, indicate distinct Tn proiect, in
funclie de tipul de interdiclie dispusS. Textul cuprinde, de asemenea, 9i o referire la
posibilitatea acorddrii de permisiuni in executarea pedepsei accesorii, atunci cdnd
aceasta se executd fdri ca persoana condamnatd si fie privatd de libertate.



punerea in executare a pedepselor complementare (Capitolul lV) cuprinde
prevederi distincte, dupa cum acestea sunt aplicabile persoanei fizice sau persoanei
juridice.

Astfel, in cazul punerii in executare a pedepsei complementare a interzicerii
exercitirii unor drepturi de citre o persoani fizici se reglementeazd distinct 9i
detaliat persoanele juridice de drept public sau privat autorizate si supravegheze
exercitarea dreptului respectiv, care vor fi Tngtiinlate de judecdtorul delegat. De exemplu,
pentru interzicerea dreptului de a fi ales in autoritSlile publice sau in orice alte funclii
publice, comunicarea se face primdriei de la domiciliul, precum gi, dacd este cazul, celei
in care igi are locuinla persoanei condamnate, pentru interzicerea dreptului de a deline,
purta gi folosi orice categorie de arme, comunicarea se face inspectoratului judelean de
polilie in a cdrui circumscriplie igi are domiciliul, precum gi, daci este cazul, celui in care
igi are locuin{a condamnatul, pentru interzicerea dreptului de a se apropia de locuinla,
locul de muncd, gcoala sau alte locuri unde victima desfSgoari activitali sociale, Tn
condiliile stabilite de instanla de judecati comunicarea se face victimei, inspectoratului
judelean de polilie in a cdrui circumscriplie igi are domiciliul , precum gi, daci este cazul,
celui in care Tgi are locuinla condamnatul gi inspectoratelor judelene de polilie in a cdror
circumscriplie se afld locurile vizate de interdiclie.

Proiectul reglementeazd, cu titlu de noutate, posibilitatea acorddrii, de citre
judecitorul delegat cu executarea, de permisiuni in executarea pedepsei complementare
a interzicerii unor drepturi. Institulia imbin6 atdt necesitatea reabilitdrii sociale a persoanei
condamnate, c6t gi latura umanistd ce trebuie si insoleascd executarea unei sancliuni
penale. Judecdtorul va putea acorda o permisiune pe o perioadi ce nu poate depdgi 5
zile pentru urmdtoarele cazuri: participarea persoanei supravegheate la cdsdtoria, botezul
sau inhumarea unui membru de familie, dintre cei previzuli la art. 177 din Codul penal;
participarea la un concurs in vederea ocupdrii unui loc de munc6; susfinerea unui
examen ori urmarea unui tratament sau a unei intervenlii medicale. Pe parcursul unui an
se pot acorda permisiuni de maxim 30 zile pe an. Cererea persoanei supravegheate se
solulioneazd in camera de consiliu, dupd ascultarea acesteia gi a consilierului de
probaliune. Instanla se pronuntii prin incheiere definitivi.

Pedeapsa complementari a degradirii militare se pune in executare prin
trimiterea de citre judecdtorul delegat al instanfei de executare a unei copii de pe
dispozitivul hotirdrii comandantului unitdfii militare in a cdrei evidenfd este luatd persoana
condamnatd, respectiv Centrului Militar Judefean sau Zonal de la domiciliul
condamnatului.

Articolul dedicat punerii in executare a pedepsei complementare a publicirii
hotiririi de condamnare cuprinde prevederi distincte referitoare la termenele de
publicare, identificarea cotidianului nalional sau local in care va avea loc publicarea,
precum gi la obligalia judecitorului delegat de sesizare a organului de urmirire penald
competent, pentru cercetarea sdv6rgirii infracfiunii de neexecutare a sancliunilor penale
(art. 228 alin.(1) din Codul penal), in cazul in care persoana condamnati nu procedeazi
la efectuarea pldlii pentru publicare.

Secliunea a ll - a din Capitolul lV reglementeazd executarea pedepselor
complementare aplicabile persoanei juridice. Art. 34 dispozifii comune
reglementeazd, cu caracter de noutate in legislafia execulional penald a pedepselor
aplicabile persoanelor juridice, institufiile cdrora judecdtorul delegat al instanlei de
executare urmeazi sd le transmitd copie dupd dispozitiv, in vederea inscrierii de menfiuni
referitoare la pedepsele complementare dispuse in registrele specifice. De exemplu,



pentru cazul in care persoana juridic6 respectivi este societate comerciali, informarea se
va face Oficiului Na{ional al Registrului Come(ului, in vederea inscrierii menliunii in
Registrul comer{ului computerizat pentru persoane juridice gi persoane fizice, iar pentru
cazul in care persoana juridici a fost condamnatd pentru sSvirgirea unor infracliuni
privind spdlarea banilor ori finanlarea actelor de terorism informarea se va face Oficiului
Nafional de Prevenire gi Combatere a Spaliri i Banilor, Bdncii Nafionale a Rom6niei,
Comisiei Nafionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurdrilor gi
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Executarea pedepsei complementare a dizolvirii pensoanei juridice
presupune comunicarea hotdrdrii de condamnare de cdtre judecdtorul delegat cu
executarea, persoaneijuridice respective, precum gi organului care a autorizat infiinfarea
persoanei juridice, respectiv organului care a inregistrat persoana juridicd. Dizolvarea
urmeazd a se realiza potrivit prevederilor legale specifice fiecdrui tip de persoand juridicd
supusi acestei mdsuri. De la reglementdrile specifice dizolvirii persoanei juridice in
funclie de tipul acesteia, prin proiect se propune o derogare comund gi importanti -
l ichidarea va avea loc intotdeauna prin intermediul unui lichidator.

in ceea ce privegte executarea pedepsei complementare a suspendirii
activitilii sau a uneia dintre activitilile persoanei juridice, respectiv a executirii
pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice,
proiectul propune transmiterea unei copii dupi dispozitiv organelor de polifie in a ciror
circumscriplie se afld persoanele juridice sau punctele de lucru ale acestora fafd de care
au fost dispuse pedepsele complementare respective, pentru verificarea respectirii
mdsurii dispuse.

Executarea pedepsei complementare a interzicerii de a participa la
procedurile de achizilii publice consti in transmiterea, de citre judecitorul delegat,
instituliilor prevdzute la art. 31 gi administratorului sistemului electronic de achizilii
publice, pentru ca acesta, la r6ndul sdu, in aplicarea prevederilor legale specifice, si
dispund cele necesare pentru neinregistrarea in sistem a persoanelor supuse acestei
misuri .

Executarea pedepsei complementare a plasirii sub supraveghere judiciari -
pedeapsd noud Tn regimul sanclionator aplicabil persoanelor juridice care sdvdrgesc
infracfiuni, constd Tn desemnarea de cdtre judecdtorul delegat a unui mandatar judiciar
din rAndul practicienilor in insolvenfd sau experlilor judiciari. Aceastd calitate de mandatar
judiciar este acordati, agadar, prin efectul legii unei persoane ce face parte din corpul
practicienilor in insolvenli, sau al experlilor judiciari gi care exercitS, de reguld, alte
atribulii. Astfel, practicienilor in insolvenld li se mai adaugi o atribulie in sistemul
rdspunderii penale a persoaneijuridice, pe l6ngd cea de reprezentare a persoaneijuridice
inculpate in cadrul procesului penal, cea de supraveghere pe o duratd determinati a
activitd{ii care a determinat a ocazionat comiterea infracfiunii, pe o perioadd de la unu la 3
ani. In ceea ce privegte experlii judiciari, acegtia primesc, prin prezentul proiect, pentru
prima datd, noi competen{e, distincte de cele ce caracterizeazd acest corp profesional.

Atribuliile mandataruluijudiciar vor fi limitate la supravegherea activitd{ii persoanei
juridice, fdrd intervenfie in gestionarea respectivei activitSfi. TotodatS, mandataruljudiciar
este obligat a sesiza judecdtorul delegat in cazul in care persoana juridicd Tl impiedicd sd
igi exercite atribuliile sau in cazul in care constati cd persoana juridicd nu a luat mdsurile
necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infracfiuni. in acest ultim caz, instan{a
poate dispune inlocuirea pedepsei cu cea a suspenddrii pedepsei persoaneijuridice.

In ceea ce privegte executarea afigirii hotir6rii de condamnare, respectiv
executarea publicirii hotiririi de condamnare, proiectul detaliazi termenele in care



acestea se executS, obligaliile persoanei juridice condamnate, obligaliile de verificare ce
revin organelor de polilie, respectiv judecdtorului delegat, precum gi modul de sanclionare
a neexecutdrii pedepsei gi anume, dispunerea suspenddrii activitSlii sau a uneia dintre
activitdfile persoanei juridice p6nd la punerea in executare a pedepsei complementare,
dar nu mai mult  de 3 luni.

Av6nd in vedere faptul c6, dinamica economicd 9i libertatea come(ului faciliteazd
gi, respectiv, permite unei persoane juridice, in special societate comerciald, se opereze
modificiri at6t in forma de organizare, cdt gi cu privire la capitalul social, s-a impus
reglementarea unei proceduri gi a unei obligalii fafd de persoana juridicd rezultatd. Astfel,
atdt in Codul de proceduri penal6, cdt gi in prezentul proiect, s-a reglementat o
prevedere relativ similard celei de la art. 151 alin.(2) din Codul penal, potrivit cdreia Tn
cazul intervenliei unor modificdri ale persoanei juridice, persoana juridici succesoare
poartd obligafia executdrii pedepsei. Potrivit art. 42 din proiect - asigurarea executirii
pedepselor aplicate persoanei juridice, in caz de fuziune, absorblie, divizare,
reducere a capitalului social, dizolvare sau lichidare a persoanei juridice
condamnate, executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice condamnate continuS
fa[5 de persoana juridica rezultatd prin fuziune, absorblie sau care a dob6ndit frac{iuni din
patrimoniul persoanei divizate gi care preia obligaliile gi interdicfiile persoanei juridice
condamnate.

2.3. Titlul lll este consacrat executirii misurilor de supraveghere gi a
obligalii lor dispuse de instanli potrivit Godului penal gi cuprinde numeroase
reglementiri cu caracter de noutate, data fiind diversificarea in Noul Cod penal a
modalitdlilor de individualizarc a executdrii ce implicd respectarea unor mdsuri de
supraveghere gi indeplinirea unor obligalii.

Capitolul I reunegte o serie de dispozilii generale, aplicabile tuturor modalitSlilor
de individualizare reglementate. Dintre acestea pot fi menfionate ca elemente de noutate
acordarea de cdtre consilierul de probaliune a unor permisiuni de cel mult 5 zile in
executarea obligalii lor prevdzute la art. 85 alin.(2) lit.e) gi f), respectiv art.101 alin. (2) lit.d)
gi e) din Codul penal, atunci c6nd persoana supravegheati urmeazi sd participe la
cdsdtoria, botezul sau funeraliile unui membru de familie, dintre cei previzuli la art. 177
din Codul penal, la un concurs Tn vederea ocupirii unui loc de muncd sau sd suslind un
examen. De asemenea, este reglementatd durata gi procedura de acordare de cdtre
instanld acordul pentru pdrdsirea farii de cdtre cel supravegheat, potrivit art. 85 alin.(2) lit.
i), respectiv art. 93 alin.(2) lit. d) din Codul penal.

Capitolul ll este consacrat executirii unei mdsuri nou-introduse in legislalia penali
romdnd - aminarea aplicirii pedepsei. Rolul central in punerea in executare a acestei
modalitdli revine serviciului de probafiune, sub autoritatea judecdtorului delegat cu
executarea. Proiectul propune in acest context reglementarea modului de supraveghere a
indeplinirii obliga{ii lor prevdzute de art. 85 din Codul penal, cu accent pe obligalia de a
urma un curs de pregitire gcolari ori de calificare profesionali, de a urma un program de
reintegrare socialS sau de a presta o activitate neremunerati in folosul comunitifii. In
legituri cu aceastd din urmd obligalie, se reglementeazd in detaliu regimul de executare,
stabilindu-se cd o zi de munci inseamni 2 ore de activitate prestatd efectiv dar gi ci in
cazul persoanelor supravegheate care desfdgoard o activitate remuneratd sau urmeazd
cursuri de Tnvdlimdnt ori de calificare profesionali, durata muncii prestate in aceeagi zi
calendaristici poate fi de maxim 2 ore. La solicitarea persoanei supravegheate, durata
muncii prestate poate fi prelungiti cu pAnd la 2ore de munc5. in zilele nelucritoare sau
in cazul persoanelor care nu desfdgoard o activitate remuneratd ori nu urmeazd cursuri



de invilim6nt sau de calificare profesionalS, durata muncii prestate intr-o zi
calendaristicd nu poate depdgi 8 ore. De asemenea, ca o mdsuri de protec[ie a
persoanei supravegheate textul prevede c6 munca nu se executd in timpul nopfii sau in
zilele de duminicd gi in zilele declarate, potrivit legii, sirbdtori legale decdt la solicitarea
persoanei 9i in mdsura in care acest lucru este posibil.

Alte dispozi{ii cuprinse in acest capitol privesc procedura de urmat pentru
revocarea amindrii, dar gi modul de cooperare intre serviciul de probaliune gi alte organe
abilitate sd supravegheze efectiv indeplinirea unora dintre obligafiile prevdzute la aft. 85
din Codul penal.

Pentru situafia in care executarea muncii nu mai este posibilS in niciuna din cele
doud institutii din comunitate menlionate in hotdrAre, consilierul de probafiune sesizeazi
judecdtorul delegat cu executarea, care va desemna o alti institulie din comunitate
pentru executarea muncii, iar ?n situalia in care persoana supravegheati care, in timpul
prestdrii muncii neremunerate in folosul comunitdlii, a devenit incapabila de muncd in
urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiazi de pensie de invaliditate, in
condifii le legii.

Capitolul lll reglementeazd suspendarea executirii pedepsei sub
supraveghere. Datd fiind similitudinea obligaliilor ce pot fi impuse in acest context cu
cele asociate amdndrii aplicdrii pedepsei, textele din acest capitol fac trimitere la normele
corespunzdtoare din materia amindrii.

Capitolul lV cuprinde dispozilii referitoare la liberarea condilionat5. AvAnd in
vedere modificarea importantd adusd de noul Cod penal cu privire la regimul liberdrii,
proiectul propune o reglementare unitari a monitorizdrii respectdrii misurilor de
supraveghere gi obligalii lor impuse celui l iberat. in plus, sunt incluse in acest capitol
norme procedurale cu privire la modificarea sau incetarea obligaliilor impuse gi la
revocarea liberirii. Ca o mdsuri de proteclie a persoanei vitimate prin infracfiune, se
prevede ci sesizarea serviciului de proba{iune cu privire la nerespectarea obligaliilor
prevdzute la art. 101 alin. (2) lit. c) - g) din Codul Penal poate fi fdcut6, dupd caz, gi de
persoana vdtdmati sau de altd persoani interesati.

2.4. Titlul lV cuprinde dispozilii privind executarea misurilor educative
neprivative de libertate. AvAnd in vedere noua reglementare a regimului sanclionator al
minorilor datd de noul Cod penal, se impune cu necesitate elaborarea unui cadrul
legislativ adecvat in materia executdrii mdsurilor educative neprivative de libertate.
Normele incluse in acest Titlu sunt structurate in trei capitole.

Capitolul I este rezervat dispoziliilor generale. Sunt astfel reafirmate scopul gi
coordonatele executdrii mdsurilor educative, subliniindu-se necesitatea adecvirii
confinutului acestora la vdrsta, personalitatea, starea de sindtate, situalia familialS 9i
sociali a minorului dar gi necesitatea executdrii lor linAnd seama de interesul superior al
copilului. in acelagi timp este delimitat cadrul institufional al executdrii, art.64 alin. (1)
stabilind cd organizarea, supravegherea gi controlul executdrii misurilor educative
neprivative de libertate se desfdgoard sub coordonarea serviciului de probaliune.

Capitolul l l cuprinde cele mai importante dispozili i din acest titlu, fi ind consacrat
punerii in executare a misurilor educative neprivative de libertate. Cu privire la
executarea stagiului de formare civici se prevede cd este organizat sub forma unor
sesiuni continue sau periodice, derulate pe durata a cel mult 4 luni, avAnd in vedere un
numdr de 8 ore de formare civicd lunar, gi include unul sau mai multe module cu caracter
teoretic sau aplicativ, adaptate vdrstei gi personalitilii minorilor inclugi in respectivul
stagiu gi l inAnd seama, pe cAt posibil, de natura infracliunii comise. Cursurile de formare



civicd se vor elabora pe baza Programei-cadru aprobate prin ordin comun de cdtre
Ministrul Justifiei gi Ministrului Educafiei, Cercetirii, Tineretului 9i Sportului, in
conformitate cu Standardele minime de lucru in probaliune pentru instituliile din
comunitate.

in privinla mdsurii supravegherii proiectul propune ca supravegherea 9i
indrumarea minorului in executarea mdsurii educative a supravegherii sd fie incredinlatd
pirin{ilor minorului, celor care l-au adoptat sau tutorelui, iar in mdsura in care acegtia nu
pot asigura supravegherea Tn condi{ii satisfdcdtoare, unei persoane de incredere, de
preferin{d unei rude apropiate, la cererea acesteia.

Gonsemnarea la sfArgit de siptimini se propune a se executa pe durata unor
sfdrgituri de sdptdmdnd consecutive, afard de cazul Tn care instanla, sau judecdtorul
delegat cu executarea la propunerea consilierului de probaliune, a dispus altfel.
Supravegherea nemijlocita a respect6rii mdsurii revine, de reguld, persoanei majore cu
care locuiegte minorul ori altei persoane majore desemnate de instanla de judecati.

Cu privire la asistarea zilnici proiectul propune ca programul pe care trebuie s5-
I respecte minorul gi activitdfile pe care acesta trebuie sd le Tndeplineascd sd fie stabilite
de comun acord de cdtre consilierul de probaliune gi parinli, tutore sau altd persoand in
grrja cdreia se afld minorul, cu consultarea acestuia. In acest fel se line seama de
posibilitSfile pdrinfilor de a se implica in monitorizarea activitdlii zilnice a minorului, avdnd
in vedere programul gi responsabilitS{ile sociale 9i familiale ale acestora, fiind create
premisele pentru o colaborare efectivd intre ei gi consilierul de probaliune in derularea
mdsurii. in caz de dezacord, programul se stabilegte de cdtre judecdtorul delegat cu
executarea.

Capitolul lll reunegte dispozilii comune privind executarea mdsurilor educative
neprivative de libertate. Sunt reglementate in acest context modul de supraveghere a
indeplinirii obligafii lor impuse minorului Tn completarea conlinutului misurii educative
potrivit art, 121 din Codul penal, acordarea unor permisiuni cu o durati de cel mult 5 zile
in Tndeplinirea acestor obligafii, dar gi dispozili i procedurale privind mecanismul de
modificare sau incetare a unora dintre obligalii sau de prelungire ori inlocuire a mdsurii
educative potrivit art. 123 din Codul penal. De asemenea, este inldturati o lacund
existentd in reglementarea actualS, privind supravegherea minorului cdsitorit, care,
potrivit legii civile dobdndegte capacitate deplind de exerciliu, dar din punctul de vedere al
legii penale rdmAne supus regimului sanclionator previzut pentru minori. Proiectul
propune astfel ca supravegherea modului de executare a misurii educative in acest caz
sd fie exercitatd de cdtre consilierul de probafiune.

2.5. Titlul V este dedicat executirii misurilor de siguranfi. Astfel, in cazul
executirii misurilor de siguranfi cu caracter medical, sunt ficute preciziri cu privire
la costurile tratamentului medical, costuri ce trebuie sd fie acoperite de la bugetul de stat.

in cazul interzicerii ocupirii unei funclii sau exercitiirii unei profesii,
judecdtorul delegat va transmite copie de pe dispozitivul hotar6rii persoanei juridice in
cadrul cdreia persoana exercitd respectiva funcfie, profesie, meserie sau activitate
precum gi, dacd este cazul, persoanei juridice care asigurd organizarea gi coordonarea
exercitdrii profesiei sau activitSlii respective sau inspectoratului judelean de polilie in a
cdrui circumscriplie igi are domiciliul condamnatul.

In cazul executdrii mdsurii de siguranli a confiscirii speciale, proiectul
reglementeazd distinct situalia gi valorificarea bunurilor confiscate, in funclie de natura
acestora 9i de instituliile in pdstrarea cdrora se afli la momentul dispunerii mdsurii. Astfel,



proiectul reglementeaze modalitatea de distrugere a lucrurilor confiscate, dar gi
valorificarea altor bunuri, respectiv consemnarea sumelor de bani confiscate.

2.6. Titlul Vl cuprinde dispozili i privind executarea obligafii lor impuse in caz de
amAnare sau intrerupere a executdrii pedepsei detenliunii pe via{i sau a inchisorii. in
acest context proiectul propune supravegherea de cdtre organele de polifie a modului de
indeplinire a obliga{iilor prevdzute de art. 590 din Codul de procedurd penali. Totodati se
propune ca organul de poli[ie desemnat prin hotdr6re sd informeze victima sau membrii
familiei acesteia despre intreruperea executdrii pedepsei atunci c6nd s-a stabilit
interdiclia de a comunica sau a se apropia de persoanele menfionate.

2.7. Avdnd in vedere faptul c6, proiectul reglementeazd nu doar executarea
pedepselor, ci 9i a altor misuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in
cursul procesului penal, in Titlul Vll sunt cuprinse distinct misuri de punere Tn executare
a controlului judiciar gi a controlului judiciar pe cauliune, misuri preventive aplicabile
persoanei fizice, respectiv, dispozifii de punere in executare a mesurilor preventive
dispuse fali de persoana juridici.

Aceste prevederi identific5, in esenfd, institufiile insircinate si pund in executare
sau sd supravegheze Tndeplinirea obligaliilor dispuse fafa de persoana condamnatd, de
exemplu organul de poli{ie, institu[ia sanitari sau banca, in cazul obligafii lor impuse
persoanei fizice, respectiv Oficiului Nalional al Registrului Comerlului sau Ministerul
Justiliei in cazul persoanelor juridice condamnate.

Este, de asemenea, reglementatd situafia constatirii gi sesizirii nerespectirii
mdsurilor preventive luate fa[d de persoana condamnatd, cu precizarea faptului c6, in
cazul persoanei juridice, efectuarea de cdtre aceasta a unor opera{iuni cu TncSlcarea
misurii preventive dispuse atrage nulitatea absolutd a actelor juridice incheiate.

2.8. Avdnd in vedere cd, prin Codul de proceduri penali se reglementeazd o noud
institulie, gi anume, renunlarea la urmirirea penali, potrivit c6reia, procurorul, in
anumite cazuri gi condilii, poate renunla la promovarea unor acfiuni penale Tn cauzele
minore, in care nu existd un interes public, Tnsd, cu dispunerea unor obligalii fald de
inculpat, Titlul Vlll din proiect stabilegte modalitatea de executare a obliga[iilor dispuse.

Referitor la executarea obligaliilor legate de repararea prejudiciului cauzat
prin infracliune, persoana fala de care s-a renunlat la urmdrire penali trebuie ca, in
termen de 6 luni de la comunicarea ordonanfei si facd dovada indeplinirii acestora. Dacd
inculpatul gi partea civilS nu ajung la un acord cu privire la cuantumul despdgubirilor
datorate sau la modalitatea de reparare a prejudiciului, pi(ile se pot adresa instanlei
civile, aceastd ipotezd nefiind un motiv pentru dispunerea revocirii renunldrii la urmdrire
penald. Revocarea ordonanfei prin care s-a dispus renunlarea la urmdrire nu se poate
face nici in situalia Tn care persoana fala de care s-a dispus renunlarea dovedegte ci nu
dispune de mijloacele necesare repardrii integrale a prejudiciului, dar a reparat o parte din
acesta, corespunzdtor posibilitdfilor sale.

Cdt privegte executarea obligaliei de a cere public scuze persoanei vitimate,
aceasta se va realiza fie prin folosirea unor mijloace de comunicare Tn masd, fie in mod
direct, cu condilia sd fie de fala doud sau mai multe persoane in afard de inculpat gi
persoana vitdmatd, Tn prezenla unui reprezentant al poliliei.

Cu privire la prestarea muncii neremunerate in folosul comunitiilii, spre
deosebire de executarea acesteia ca modalitate de executare a pedepsei amenzii sau ca
obligafie dispusd Tn cadrul altor institulii reglementate in prezentul proiect, executarea ca



urmare a dispoziliei procurorului in cazul renunldrii la urmdrire penalS, urmeazd a fi
indrumatd gi verificatd de citre organul de polifie Tn circumscriplia cdruia se afla institulia
unde se va presta munca.

in sfirgit, in ceea ce privegte frecventarea unui program de consiliere,
persoana fa[6 de care s-a renunfat la urmdrire penald este obligatd ca in termenul stabilit
de procuror sd identifice gi sa urmeze pe cheltuiald proprie un program de consiliere
indicat de procuror, oferit de o institulie din comunitate abilitatS.

2.9. Titlul final al legii - Dispozifii tranzitorii gi finale stabilegte faptul cd
prevederile prezentei legi se aplicd in mod corespunzitor gi striinilor care se afld in
cursul unor proceduri in fala organelor judiciare sau in executarea unei pedepse ori
misuri neprivative de libertate in Romdnia, dar 9i termenul de intrare in vigoare al legii,
prin corelare cu data intrdrii in vigoare a Legii nr.28612009 - Codul penal.

De asemenea, in termen de 90 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentei
legi, Guvernul urmeazd sd adopte prin hotdrAre, Regulamentul de aplicare a dispoziliilor
acesteia, iar in termen de 6 luni, Guvernul va adopta prin hotdrdre, Standardele minime
de lucru in probafiune pentru institulii le din comunitate, previzut la art. 18 alin.(6).

Prin prezentul proiect se abrogd prevederile art. 7 - 10 din Legea nr. 275/2006
privind executarea pedepselor gi a mdsurilor dispuse de organele judiciare in cursul
procesului penal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi orice alte dispozilii
contrare.

3. Alte informalii

La elaborarea soluliilor legislative ale proiectului de Lege privind executarea
pedepselor, mdsurilor educative gi a altor misuri dispuse de organele judiciare Tn cursul
procesului penal, neprivative de libertate, a fost avutd in vedere Constitulia Romdniei,
republicati, Legea nr.28612009 privind Codul penal, Legea nr. 13512010 privind Codul de
proceduri penalS, legislalia nalionali actualS Tn domeniul executdrii pedepselor gi
mdsurilor neprivative de libertate, fiind efectuatd gi o analizd a doctrinei gi jurisprudenlei
in materie.

De asemenea, la elaborarea prezentului proiect au fost consultate 9i legislaliile
statelor membre ale Uniunii Europene. Menfiondm in acest sens, Ordonanfa Guvernului
nr. 45-174 din 2 februarie 1945 privind sancliunea educativd a stagiului de formare civici
9i Decretul nr. 2004-31 din 5 ianuarie 2004 pentru aplicarea art. 15-1 al Ordonanla
Guvernului nr. 45-174 din 2 februarie 1945 privind sancliunea educativd a stagiului de
formare civici (Fran!a), Legea organici nr. 5/2000 privind rispunderea penal5 a minorilor
gi Decretul regal nr.177412004 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a
Legii organice nr. 5/2000 privind rdspunderea penald a minorilor (Spania), precum gi
Legea nr. 681/1981 privind sancliunile administrative, cu modificirile gi completdrile
ulterioare (ltalia).

in egald misurd, la elaborarea proiectului au fost avute in vedere gi
Recomanddrile Consiliului Europei in materie, dintre care amintim: Recomandarea
Consiliului Europei nr. R(92X0 referitoare la regulile europene privind sancfiunile gi
mdsurile comunitare, Recomandarea Consiliului Europei nr. R(97)12 privind personalul
implicat in implementarea sancfiunilor gi mdsurilor comunitare, Recomandarea Consiliului
Europei nr. (99)22 privind reducerea cregterii populaliei din penitenciare gi
suprapopularea acestora, Recomandarea Consiliului Europei nr. (2O0O)22 privind
imbundtilirea implementdrii Regulilor europene privind sancliunile gi misurile

l 0



1 . lmpactul macroeconomic Nu este cazul
1'. lmpactul asupra mediului concurenfial

si domeniului aiutoarelor de stat
Nu este cazul

2. lmpactul asuora mediului de afaceri Nu este cazul
3. lmpactul social Prin obiectul siu de reglementare gi

caracterul normelor sale, adresAnd-se
tuturor persoanelor care pot fi implicate
in raporturi juridice privind executarea
pedepselor, mdsurilor educative gi a
altor misuri dispuse de organele
judiciare in cursul procesului penal,
neprivative de libertate, proiectul are un
impact social semnif icativ.

4. lmpactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

comunitare, Recomandarea Consiliului Europei nr. (2003)22 privind liberarea
condilionati, Recomandarea Consiliului Europei nr. (2006)2 privind regulile europene in
domeniul penitenciarelor, Recomandarea Consiliului Europei nr. (2008)11 privind regulile
europene pentru infractorii minori subiect al sancliunilor 9i mdsurilor penale 9i
Recomandarea Consiliului Europei nr. (2010)1 privind regulile europene in domeniul
probaliunii.

Secliunea a 3-a
lmpactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Secliunea a 4-a
lmpactul financiar asupra bugetului general consolidat, atAt pe termen scurt,

pentru anul curent, cit gi pe termen lung (pe 5 ani)

Pentru a fi puse in aplicare, soluliile legislative propuse prin proiectul Codului penal
gi prin proiectul Codului de proceduri penald, care constituie temeiul elabordrii
prezentului proiect de lege de executare a pedepselor neprivative de libertate, vor fi
dublate de ac{iuni de ordin administrativ-organizatoric din partea executivului, de naturd
si permiti desfigurarea Tn condilii optime a tuturor procedurilor reglementate. lmpactul
mdsurilor preconizate prin prezentul proiect necesitd o abordare globalS, bazatd pe o
analizd aprofundatd privind punerea efectivd in aplicare a tuturor noilor reglementdri in
materie penald, procesual-penal6 gi execulional penalS.

In vederea stabilirii impactului se vor avea in vedere gi concluziile experlilor in
cadrul proiectului de reformi judiciari desfigurat impreuni cu Banca Mondiali
privind ,,Asistenla tehnicd in vederea pregdtiii pentru punerea in aplicare a noului Cod
Civil, Cod Penal, Cod de Procedurd Civild, Cod de Procedurd Penald" - proiect coordonat
de Ministerul Justiliei Tn calitate de beneficiar gi S.C.A. Juca Zbdrcea & Asocia{ii, S.C.
KPMG Romdnia S.A., The Gallup Organization-RomAnia S.R.L. gi Hewitt Associates Sp.
Z.o.o. in calitate de consultant, cu participarea Consiliului Superior al Magistraturii, a
Ministerului Public Ai a inaltei Curfi de Casafie gi Justifie.
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Secliunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaliei in vigoare

Secliunea a 6-a
Gonsultiirile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ

b) acte normative ce
elaborate in vederea
noilor dispozi[ii.

urmeazi a fi
implementdrii

1. Misuri normative necesare pentru
aplicarea proiectului de act normativ:

a) acte normative in vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intririi in vigoare a proiectului de act
normativ;

a) Acte care vor fi abrogate:
- art. 74A din Legea nr. 27512006 privind
executarea pedepselor gi a mdsurilor dispuse
de organele judiciare in cursul procesului
penal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
precum 9i orice alte dispozilii contrare;

b) - Regulamentul de aplicare a dispoziliilor
acesteia, adoptat prin hotdrdre a Guvernului;

- Standardele minime de lucru in probaliune
pentru instituliile din comunitate, aprobate prin
hotdrdre a Guvernului;

- Programa-cadru, aprobate prin ordin
comun de citre Ministrul Justiliei gi Ministrul
Educafiei, Cercetdrii, Tineretului gi Sportului.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislalia comunitari in
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Nu este cazul

3. Misuri normative necesare aplicdrii
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Decizii ale Cu(ii de Justi{ie a Uniunii
Europene

Nu este cazul

5. Decizii ale Cu(ii Europene a
Dreoturilor Omului.
6. Alte acte normative gi/sau
documente internalionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul

7. Alte informatii Nu este cazul

1. Informalii privind procesul de
consultare cu organiza[ii
neguvernamentale, institute de
cercetare gi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ a fost afigat pe pagina
de internet a Ministerului Justi[iei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 52l2OO3
privind transparenla decizionali in
admi cd
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2. Fundamentarea alegerii
organizaliilor cu care a avut loc
consultarea, precum gi a modului in
care activitatea acestor organizafii este
legata de obiectul proiectului de act
normativ
3.Consultiri le organizate cu autoritSlile
administraliei publice locale, in situalia
in care proiectul de act normativ are ca
obiect activitdli ale acestor autoritdli, in
conditii le Hotdrarii Guvernului nr.
52112005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autoriti{i lor administra{iei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte
normative

Nu este cazul.

4. Consultdrile desfdgurate in cadrul
consili i lor interministeriale, in
conformitate cu prevederile Hot6rArii
Guvernului nr. 75012005 privind
constituirea consili i lor interministeriale
permanente

Nu este cazul

5. f nformalii privind avizarea de citre
a) Consil iul Legislativ
b) Consil iul Suprem de Apirare a Jarii
c) Consil iul Economic Ai Social
d) Consil iul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Este necesar avizul:
- Consil iului Legislativ;
- Consil iul Economic Ai Social;
- Consil iului Superior al Magistraturi i.

6 . Alte informatii Nu este cazul

Secliunea a7-a
Activit5li de informare publici privind elaborarea gi implementarea proiectului de

act normativ

1. Informarea societdlii civile cu privire
la necesitatea elabordrii proiectului de
act normativ

Proiectul de act normativ a fost afigat pe pagina
de internet a Ministerului Justi{iei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 5212O03
privind transparenla decizionald Tn
administrafia publici

2. lnformarea societd[ii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului in
urma implementdrii proiectului de act
normativ, precum gi efectele asupra
sdnitafii gi securiti{ii cetd[enilor sau
diversitdf i i biologice

Nu este cazul

3. Alte informatii Nu este cazul
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Avind in vedere cele menlionate mai sus, a fost intocmit prezentul proiect de
Lege privind executarea pedepselor, misurilor educative gi a altor misuri dispuse

Secliunea a 8-a
Misuri de implementare

de organele judiciare in cursul procesul , neprivative de libertate, pe care il
supunem spre aprobare.
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1. Masuri le
proiectului

punere in aplicare a
act normativ de citre

autoritd[ile administra{iei publice
centrale gi/sau locale - infiinlarea unor
noi organisme sau extinderea
competenlelor i nstitufi ilor existente

de
de

Pentru asigurarea punerii ?n aplicare a
prevederilor prezentului proiect de lege, acesta
va fi completate de cdtre proiectul de lege
privind organizarea 9i funclionarea sistemului
de probafiune, care propune infiinlarea Direcliei
Na{ionale de Probafiune, in subordinea
Ministerului Justifiei 9i structurilor teritoriale ale
acesteia, prin reorganizarea Direc{iei de
Probaliune 9i a serviciilor de probaliune
existente Tn prezent.

2. Alte informatii

M
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