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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunita^i §i validari

Nr. XIX/45/ 2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, precum §i pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor $i a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 

m cursul procesului penal, cu modificarile $i completarile ulterioare

A

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitali §i validari, prin 
adresa nr. L96/2020, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile $i completarile ulterioare, pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, precum §i pentru completarea Legii nr.254/2013 
privind executarea pedepselor $i a masurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, avand ca 
initiator: Gorghiu Alina-§tefania - senator PNL.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observalii ?i
propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislativa.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completarile ulterioare, a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile §i completmle ulterioare, a 
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor §i a masurilor privative de libertate dispuse 
de organele judiciare in cursul procesului, cu modificarile §i completarile ulterioare, in scopul 
reglementarii executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii.

In Expunerea de motive, ini|iatorul precizeaza: ” Prezenta propunere are ca scop 
reglementarea unor sanctiuni penale care sa corespunda standardelor impuse de Uniunea



Europeana, dar §1 de Legea fundamentala a slalului roman, prin care sa nu se mai incalce 
drepturile fundamentale ale persoanelor condamnate §i prin care sa se asigure respectarea 
Hotararii-Pilol Rezmive? §i al|ii impotriva Romaniei, pronun^ata de Curtea Europeana a 
Drepturilor Omului la data de 27 aprilie 2017. Totodata, nu trebuie omis nici efectul benefic 
pe care modificarile legislative inipale il pot produce asupra bugetului de stat, in sensul 
mic?orarii substanpale a costurilor necesare intrefinerii depnuplor.

Punem in vedere ca, prin hatararea mentionata, Curtea a statuat ca a fost incSlcat art. 3 
din Convenpa Europeana a Drepturilor Omului: “Nimeni nu poate fi supus torturii, nici 
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.”, iar statului roman ii incumba 
obligafia de apiati anumite sume de bani, cu titlu de despagubire, reclamanplor. Nu trebuie sa 
neglijam impactul negative pe care il va avea asupra bugetului de stat aceasta obligate, 
avand in vedere numarul mare de reclamanp §i de cause asemanStoare ce sunt pendinte pe 
rolul Curfii. (...) In ceea ce prive?te pedeapsa arestului la domiciliu, menponSm ca a fost 
consacrata de legiuitorii diferitelor state inca din secolul al XVlI-lea, iar monitorizarea cu 
ajutorul bral^rii electronice a fost utilizatS pentru prima data in anui 1983.”

Comisia juridica, in §edinia din data de 10 martie 2020, a analizat iniliativa legislative §i 
a hotarat sa adopte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenp, un raport de 
admitere, cu amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte integrants din 
prezentul raport.

Prin conpnutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice. Supunem votului plenului Senatului raportui de admitere, cu amendamente 
admise, impreuna cu iniliativa legislativS, cu respectarea art. 76 alin (1) din Constitufia 
RomSniei, republicata.

Senatul, in aplicarea dispoziliilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala §i a 
dispoziiiilor art. 92 alin. (7) pet. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, este prima Camera 
sesizatS.

\/ Secretar,

Senator Admn Nicolae Diaconu

Pi^edinte,

Senator ^erban Nicolae
\

intocmit, consilicr Camelia Ene
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Anexa la raportul nr. XIX/ 45/ 2020

L96/2020

Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru modiflcarea completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modilicarile si completarile ulterioare, pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 

privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru 

completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor $i a masurilor privative de libertate 

dispose de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare
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Amendamente admise Precizare/
motivari

Textul propunerii legislative 
L96/2020

Text in vigoareNr.
Crt.

Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor 
tehnica legislative

Lege pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificarile 
si completarile ulterioare, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de 
procedure penaie, cu modificerile si 
completerile ulterioare, precum si 
pentru completarea Legii nr. 
254/2013 privind executarea 
pedepselor §i a mesurilor privative 
de libertate dispose de organele 
judiciare in cursul procesului penal, 
cu modificerile §i completerile 
ulterioare

Lege pentru modificarea $i 
completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, pentru 
modificarea si completarea Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de 
procedure penala, precum si 
pentru completarea Legii nr. 
254/2013 privind executarea 
pedepselor $i a masurilor 
privative de libertate dispose de 
organele judiciare in cursul 
procesului penal

1.

de

Parlamentul Romaniei adopta 
prezenta lege.

Solicitatare CL- 
modlficare formula 
introductiva pentru 
respectarea 
normelor 
tehnica legislative

Parlamentul Romaniei adopta 
prezenta Lege

2.

de
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Art. I Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, publicat in 
Monitorul Oficial ai Romaniei, 
Partea 1-a nr. 510 din 24 iulie 

2009

Solicitatare CL- 
pentru o informare 
completa

Art. I Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica 
§i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

3.

cu modificarile 
completarile ulterioare, se 

modiOca $i se completeaza dupa 
cum urmeaza:
Art. I Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile si 
completarile 
modifica §i se completeaza dupa 
cum urmeaza:

Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor 
tehnica legislative

Art I Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica 
§i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

4.

deulterioare, se

1. La articolul 86, alineatul [3] se 
modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

1. Alineatul (3) al articolului 86, 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins;

Art. 1 Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica 
^i se completeaza dupa cum 
urmeaza:
2. La articolul 94, alineatul (3] se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Art. I Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile §i 
completarile 
modifica §i se completeaza dupa 
cum urmeaza:
2. Alineatul (3) al articolului 94, 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor 
tehnica legislative

5.

deulterioare. se
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Art I Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile §1 
completarile ulterioare, se modifica 

se completeaza dupa cum 
urmeaza:
3. In cadrul capitolului V 
[Individualizarea pedepselor], dupa 
secfiunea a 5-a, se introduce o noua 
secfiune, sectiunea a S^-a, cu 
urmatorul cuprins:

Art. I Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile si 
completarile 
modifica §i se completeaza dupa 
cum urmeaza:
3. Dupa articolul 98 se introduce 
o noua sectiune, sectiunea a 5^- 
a, alcatuita din art. 98^ - 98^ cu 
urmatorul cuprins:

Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor 
tehnica legislative

6.

deulterioare. se

Solicitatare CL- 
pentru rigoarea 
normative

ART. 981 ART. 981
Conditiile executarii la domiciliu 
a pedepsei mchisorii

7.
Executarea la domiciliu a pedepsei 
mchisorii

ART. 981
Executarea la domiciliu a pedepsei 
mchisorii
c] faptele reprezinte infractiuni 
contra vietii, contra integritatii 
corporate sau sanetatii, infractiuni 
sevarsite asupra unui membru de 
familie sau asupra fatului, 
infractiuni contra liberta^ii si 
integritetii sexuale, infractiuni de 
coruptie, infractiuni de serviciu, 
trafic de persoane sau de minori, 
fraude comise prin sisteme 
informatice §i mijloace de plata 
electronice, contra siguranfei 
integritetii sistemelor §i datelor

ART. 981
Executarea la domiciliu a pedepsei 
inchisorii
c) faptele reprezinte infractiuni 
contra vietii, contra integritetii 
corporate sau senetetii, infractiuni 
sevarsite asupra unui membru de 
familie sau asupra fatului, 
infractiuni contra libertetii si 
integritatii sexuale, infractiuni de 
coruptie, infractiuni de serviciu, 
trafic de persoane sau de minori, 
fraude comise prin sisteme 
informatice §i mijloace de plate 
electronice, Infractiuni contra 
sigurantei $i integritetii sistemelor

Solicitatare CL- 
pentru rigoarea 
normative

8.
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datelor informatice precum 
infracfiuni prevazute de Legea nr. 
143/2000 privind prevenirea si 
combaterea 
consumului ilicit de droguri, 
republicata.

informaticeprecum §i infracliuni 
prevazute de Legea nr. 143/2000 
privind prevenirea si combaterea 
traficului §i consumului ilicit de 
droguri, republicata.

traficului

Solicitatare CL- 
pentru
corectitudinea
exprimarii

ART. 984
Supravegherea condamnatului

ART. 984
Supravegherea condamnatului

9.

(2} Serviciul de proba^iune va 
lua masurile necesare pentru a 
asigura executarea obliga^iei 
prevazute in art. 98^ alin. (2) in 
termen de cel mult 7 zile de la 
data ramanerii definitive a 
hotararii de condamnare.

(2) Serviciul de proba^iune va lua 
masurile necesare pentru a asigura 
executarea obligaliei prevazute in 
art. 983 aHn, ^2) se face de serviciul 
de probaliune in termen de cel mult 
7 zile de la data ramanerii definitive 
a hotararii de condamnare.
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Solicitatare CL- 
reformulare text 
avand in vedere ca 
pe o formulare 
similara Curtea 
Constitutionala s-a 
pronunfat prin 
Decizia 
528/2018 stabilind 

formula

ART. 988
Executarea fractionata a pedepsei 
mchisorii
in raport de persoana infractorului, 
de conduita avuta anterior savar§irii 
infracj:iunii, de eforturile depose de 
acesta pentru inlaturarea sau 
diminuarea 
infracfiunii, precum §i de 
posibilita^ile sale de mdreptare, cu 
respectarea conditiilor prevazute la 
art. 98^-98^, daca apreciaza ca este 
necesar
infractorului de la savarsirea de noi 
fapte penale, instanfa poate dispune 
executarea fractionata a pedepsei 
mchisorii: in timpul saptamanii la 
domiciliu, iar in zilele de sambata si 
duminica in penitenciar."

ART. 988
Executarea pedepsei inchisorii 
mixt individualizata

10.

In raport de persoana 
infractorului, de conduita avuta 
anterior savar§irii infrac^iunii, de 
eforturile depose de acesta pentru 
inlaturarea sau diminuarea
consecin^elor infrac^iunii, precum 
§i de posibilita^ile sale de 
mdreptare, cu respectarea
conditiilor prevazute la art. 98i- 
98^, daca apreciaza ca este necesar 
pentru prevenirea infractorului de 
la savarsirea de noi fapte penale, 
instanta poate dispune
individualizarea mixta 
executarii pedepsei inchisorii: in 
timpul saptamanii la domiciliu, iar 
in zilele de sambata §i duminica in 
penitenciar.”

nr.consecin^elor

ca
"executare
fractionata
pedepsei"
inproprie

a
estepentru prevenirea

a

La articolul 285 alineatul 
(3), dupa litera b) se introduce o 
noua litera, lit.c), cu urmatorul 
cuprins:
„c) mcalcarea de catre persoana 
aflata in executare la domiciliu a 
pedepsei inchisorii, a obligatiei de 
a nu parasi imobilul ori 
nerespectarea de catre aceasta a 
itinerariului sau conditiilor de 
deplasare, stabilite potrivit legii.”

Solicitatare CL- 
reglementarea si in 
cazul executarii 
pedepsei inchisorii

11.

la
domiciliu a 
faptului ca 
parasirea locatiei 
reprezinta evadare
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Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor de 
tehnica legislativa

Art. II Legea nr. 135/2010 privind 
Codul de procedura penala, cu 
modificarile 
ulterioare se completeaza dupa cum 
urmeaza:

Art. II Dupa articolul 583 din 
Legea nr. 135/2010 privind 
Codul de procedura penala, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I-a nr. 486 din 
15 iulie 2010 cu modificarile $i 
completarile 
introduce un nou aiticol, art. 
583^ cu urmatorul cuprins:

12.

completarilesi

ulterioare se

Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor 
tehnica legislativa

Art. Ill Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor §i a 
masurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare in 
cursul procesului penal, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, se completeaza dupa cum 
urmeaza:

Art. Ill Dupa art. 88 din Legea nr. 
254/2013 privind executarea 
pedepselor ^i a masurilor 
privative de libertate dispuse de 
organele judiciare in cursul 
procesului penal,publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1-a nr.514 din 14 august 
2013 cu modificarile $i 
completarile ulterioare, se 
introduce un nou capitol, 
Capitolul VD alcatuit din art. 88^ 
- 88^ cu urmatorul cuprins:

13.

de

ART. 883
Cazurile in care condamnatul poate 

parasi imobilul
(1) La cererea scrisa §i motivata a 

persoanei condamnate, judecatorul 
de supraveghere a privarii de 

libertate, prin incheiere, ii poate 
permite acestuia parasirea
imobilului pentru o perioada

ART. 883 Solicitare CL
renumerotare
alineat

14.
Cazurile in care condamnatul 
poate parasi imobilul 
(1] La cererea scrisa §i motivata a 
persoanei 
judecatorul de supraveghere a 
privarii de libertate, prin incheiere, 
ii poate permite acestuia parasirea 

imobilului pentru o perioada

condamnate.
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determinata de timp, daca acest 
lucru este necesar, in urmatoarele 

situa^ii:
a) in cazul indeplinirii obliga^iilor 

care rezulta dintr-un contract de 

munc^profesional;
b) in cazul in care starea de 

sanatate o impune;
c) in cazul in care este necesara 
prezen^a condamnatului in faja 

autorita^ilor judiciare;
d) in vederea indeplinirii unei 
obligatii ce serve§te unui interes 
public.
(2) Nu este necesar acordul 
prealabil al judecatorului de 
supraveghere a privarii de 
libertate pentru persoana 
condamnata care a parasit 
imobilul, daca aceasta se afla in 
stare de necesitate, 
aparare,
intoxica^ie, eroare ori a fost 
constransa fizic sau moral.

determinata de timp, daca acest 
lucru este necesar, in urmatoarele 

situafii:
a) in cazul indeplinirii obligafiilor 

care rezulta dintr-un contract de 

munca/profesional;
b) in cazul in care starea de sanatate 

o impune;
c) in cazul in care este necesara 
prezen^ condamnatului in fa^a 

autoritaJ:ilor judiciare;
d) in vederea indeplinirii unei 
obligafii ce serveste unui interes 

public.
(3) Nu este necesar acordul 
prealabil al judecatorului de 
supraveghere a privarii de libertate 
pentru persoana condamnata care a 
parasit imobilul, daca aceasta se afla 
in stare de necesitate, legitima 
aparare,
intoxicaJ:ie, eroare ori 
constransa fizic sau moral.

legitima 
iresponsabilitate.

iresponsabilitate, 
a fost
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15. ART. 884
Prestarea muncii in folosul 
comunitapi
(1] Dispozitiile art 83 - 87 din 
prezenta lege sunt aplicabile si in 
cazul executarii la domiciliu a 
pedepseiinchisorii.

ART. 884
Prestarea muncii in folosul 
comunitatii
(1) Dispozitiile art. 83 - 87 sunt 
aplicabile si in cazul executarii 
la domiciliu a pedepsei 
inchisorii.

Solicitatare CL- 
pentru respectarea 
normelor 
tehnica legislativa

de
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