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Parlamentul Romaniei 

Senat

LEGE

pentru modificarea $i completarea Legii nn 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile 
completarile ulterioare, pentru modificarea 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 a masurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile ^i
completarile ulterioare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta Lege

Art. I Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific^ile §i completarile ulterioare, se 
modified §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 86, alineatul (3) se modifica va avea urmatorul cuprins:
„(3) Serviciul de proba^iune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obliga^iilor 
prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)-d), in termen de cel mult 7 zile de la data ramanerii 
definitive a hotararii de condamnare.”

2. La articolul 94, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Serviciul de probafiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligafiilor 
prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a) §i lit. b), precum §i alin. (3), in termen de cel mult 7 zile de la 
data ramanerii definitive a hot^arii de condamnare.”

3. in cadrul capitolului V (Individualizarea pedepselor), dupa seefiunea a 5-a, se introduce o 
noua sectiune, seefiunea a 5*-a, cu urmatorul cuprins:
„Secfiunea a 5'-a
Executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii
ART. 98^
Executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii
(1) Instanfa poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii daca sunt indeplinite 
urmatoarele condifii:
a) pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 7 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, cu 
excepfia cazurilor prevazute in art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit 
termenul de reabilitare;
c) infractorul §i-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitafii;
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d) m raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infrac^iunii, de 
eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecinjelor infractiunii, precum 

de posibilita^ile sale de indreptare, instan^a apreciaza ca executarea la domiciliu a pedepsei 
inchisorii este suficienta, iar condamnatul nu va mai comite alte infracliuni, insa este necesara 
supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.
(2) Nu se poate dispune executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii daca:
a) initial a fost dispusa suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, dar ulterior a fost 
revocata;
b) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadamicirea aflarii 
adevarului ori a identificarii §i tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor;
c) faptele reprezinta infracliuni contra vielii, contra integritalii corporate sau sanatalii, infracjiuni 
sSvar^ite asupra unui membru de familie sau asupra fatului, infracjiuni contra libertalii §i 
integritatii sexuale, infracliuni de coruplie, infracliuni de serviciu, trafic de persoane sau de 
minori, fraude comise prin sisteme informatice §i mijloace de plata electronice, contra siguranlei 
§i integritatii sistemelor §i datelor informaticeprecum §i infractiuni prevazute de Legea nr. 
143/2000 privind prevenirea §i combaterea traficului §i consumului ilicit de droguri, republicata.
d) persoana a fost condamnata anterior pentru savar§irea fie a infrac^iunii de evadare, fie pentru 
cea de inlesnire a evadarii ori pentru tentativa la acestea.
(3) Este obligatorie prezentarea motivelor care au determinat executarea la domiciliu a pedepsei 
inchisorii §i atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare §i a consecintelor la care 
se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va 
executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

ART. 98^
Termenul de supraveghere
(1) Termenul de supraveghere este egal cu durata pedepsei aplicate §i se calculeaza de la data 
ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
(2) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de 
supraveghere §i sa execute obligatia de a presta o munca in folosul comunitatii, in conditiile 
stabilite de instanja.

ART. 98^
Masurile de supraveghere si obligafia de a presta o munca in folosul comunitatii
(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri 
de supraveghere:
a) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;
b) sa anunte, in prealabil, schimbarea domiciliului;
c) sa comunice schimbarea locului de munca;
d) sa comunice informatii ^i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de 
existenta.
(2) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in 
folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 §i 120 de zile, in conditiile stabilite de 
instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca. 
Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor.
(3) Pentru stabilirea continutului obligatiei prevazute la alin. (2), instanta va consulta 
informatiile puse la dispozitie periodic de catre serviciul de proba{iune cu privire la posibilitatile 
concrete de executare existente la nivelul serviciului de probatiune §i la nivelul institutiilor din 
comunitate;
(4) Condamnatul trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de 
condamnare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.
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ART. 9&*
Supravegherea condamnatului
(1) Supravegherea executarii obligajiei prevazute in art. 98^ alin. (2) se face de serviciul de 
probajiune.
(2) Serviciul de proba^iune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obIiga|iei 
prevazute in art. 98^ alin. (2) se face de serviciul de proba^iune in termen de cel mult 7 zile de la 
data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.
(3) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze 
instanla, daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligaliei de a presta o munca in folosul 
comunitatii, fie incetarea executarii acesteia;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere;
c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligaliile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu 
cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

ART. 98®
Modificarea sau incetarea obligafiei de a presta o munca in folosul comunitafii
Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica sporirea sau 
diminuarea condiliilor de executare a obligaliei de a presta o munca in folosul comunitajii, 
instanla dispune modificarea obliga^iei in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului 
§anse mai mari de indreptare.

ART. 98'®
Revocarea executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinla, nu 
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obIiga|iile impuse ori stabilite de lege, instan^a 
revoca executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii §i dispune executarea acesteia in 
penitenciar.
(2) Daca pana la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu indepline§te 
integral obligapile civile stabilite prin hot^are, instan^a revoca executarea la domiciliu a 
pedepsei inchisorii si dispune executarea acesteia in penitenciar, afara de cazul in care persoana 
dovede§te ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.
(3) Daca pedeapsa amenzii care a insotit pedeapsa inchisorii in condi^iile art. 62 nu a fost 
executata ?i a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) §i 
alin. (6), instanta revoca executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii §i dispune executarea 
acesteia in penitenciar, la care se adauga pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda.
(4) Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savar§it o nouS infracliune, 
descoperM p^a la implinirea termenului §i pentru care s-a pronun^at o condamnare la pedeapsa 
inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca executarea la domiciliu a 
pedepsei inchisorii §i dispune executarea restului de pedeapsa in penitenciar.
(5) Pedeapsa principals pentru noua infi’acliune se stabile§te §i se executa, dupa caz, potrivit 
dispozi^iilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.
(6) Daca infractiunea ulterioara este savar§ita din culpa, instanla poate menline sau revoca 
executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii, in cazul revocarii, dispoziliile alin. (1), alin. (4) §i 
alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator.

ART. 98’
Anularea executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii
(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai 
savar§ise o infracliune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus executarea la 
domiciliu a pedepsei inchisorii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea 
acestui termen, executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, 
dispoziliile privitoare la concursul de infracliuni, recidiva sau pluralitate intermediara.
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(2) in caz de concurs de infrac^iuni sau pluralitate intermediara, instan^a poate dispune 
executarea la domiciliu a pedepsei rezultante, daca sunt mdeplinite conditiile prevazute in art. 
98'. Daca se dispune executarea la domiciliu a pedepsei rezultante, termenul de supraveghere se 
calculeaza de la data ramanerii definitive a hotar^ii de condamnare prin care s-a pronun^at 
anterior executarea la domiciliu a pedepsei.
(3) Din pedeapsa rezultanta se deduce partea pedepsei caxQ s-a executat la domiciliu.

ART. 98*
Executarea frac^ionata a pedepsei inchisorii
in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savar§irii infractiunii, de eforturile 
depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecin^elor infrac^iunii, precum de 
posibilita{ile sale de indreptare, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 98'-98^, daca 
apreciaza ca este necesar pentru prevenirea infractorului de la savar§irea de noi fapte penale, 
instanfa poate dispune executarea fractionata a pedepsei inchisorii: in timpul saptamanii la 
domiciliu, iar in zilele de sambata §i duminica in penitenciar.”

Art. II Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile §i complet^ile 
ulterioare se completeazS dupa cum urmeaza:

1. in cadrul titlului V (Executarea hotararilor penale), capitolul III, secliunea 1^1, se introduce 
un nou articol, capitolul 583', cu urmatorul cuprins:
„ART. 583*
Revocarea sau anularea executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii
(1) Asupra revoc^ii sau anularii executed la domiciliu a pedepsei inchisorii prevazute la art. 
98^ sau 98^ din Codul penal se pronunta, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului 
de proba(iune, instan(a care judeca ori a judecat in prima instan^a infractiunea ce ar putea atrage 
revocarea sau anularea.
(2) Daca, pana la expirarea termenului prevazut la art. 98^ alin. (4) din Codul penal, 
condamnatul nu a respectat obligaliile civile stabilite prin hotararea de condamnare, serviciul de 
probajiune competent sesizeazS instan^a care a pronun^at in prima instan^a suspendarea, in 
vederea revocarii acesteia. Sesizarea poate fi facuta §i de procurer, de consilierul de probaliune 
sau de partea interesata, pana la expirarea termenului de supraveghere.”

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 §i completarile 
ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In cadrul titlului III, dupa capitolul VI, se introduce un nou capitol, capitolul Vl', cu urmatorul 
cuprins:
„Capitolul VI
Dispozi^ii specialc privind executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii
ART. 88'
Supravegherea prin bratara electronica
(1) Persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii, pentru care s-a dispus executarea acesteia la 
domiciliu, vor fi supravegheate in permanenta prin intermediul unei bratari electronice.
(2) Modul de utilizare a dispozitivului, costurile pe care le presupune, precum §i conditiile 
referitoare la transmiterea, modificarea §i stocarea datelor obtinute prin supravegherea 
electronica se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

ART. 88^
Imobilul in care se executa pedeapsa
Prin executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii se intelege executarea acesteia la locuinta 
persoanei condamnate, incaperea, dependinfa sau locul imprejmuit tinand de acestea.
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ART, 88^
Cazurile in care condamnatul poate parasi imobilul
(1) La cererea scrisa §i motivata a persoanei condamnate, judecatorul de supraveghere a priv^i 
de libertate, prin mcheiere, li poate permite acestuia parasirea imobilului pentru o perioada 
determinata de timp, daca acest lucru este necesar, in urmatoarele situa^ii:

a) in cazul indeplinirii obligatiilor 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|a condamnatului in faja autoritatilor judiciare;
d) in vederea indeplinirii unei obliga^ii ce serve^te 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, iresponsabilitate, intoxicatie, eroare ori a fost constransa fizic sau moral.

ART. SS''
Prestarea muncii in folosul comunitafii
(1) Dispoziliile art. 83 - 87 din prezenta lege sunt aplicabile §i in cazul executarii la domiciliu a 
pedepsei inchisorii.
(2) Prin sintagma „penitenciarul in care se afla persoana condamnata” se infelege penitenciarul 
in a carui raza se afla domiciliul unde executa pedeapsa persoana condamnata.

ART. 88^
Supravegherea executarii la domiciliu a pedepsei inchisorii
(1) Executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii este supravegheata de organul de polijie, 
denumit in continuare organ de supraveghere, in a c^i circumscripjie se afla domiciliul unde 
executa pedeapsa persoana condamnata, stabilit prin hotarare..
(2) Organul de supraveghere dispune efectuarea, periodic ori la sesizare, de vizite inopinate, in 
orice moment al zilei, la domiciliul persoanei condamnate, pentru verificarea respect^ii de catre 
aceasta a pedepsei. Efectuarea de vizite inopinate de catre organul de supraveghere este adusa de 
indata la cuno§tinla judecatorului de supraveghere a privarii de libertate.
(3) Organul de supraveghere asigura deplasarea cu insotitor a persoanei condamnate de la 
domiciliul acesteia la locul de executare a muncii in folosul comunitafii §i inapoi.”

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Senat in ^edinta din 
articolului 76 alin. (1) din Constitutia Romdniei, republicatd.

, cu respectarea

Presedintele Senatului, 
Teodor Viorel Mele^canu

Aceasta propunere legislativa a fost adoptata de Camera Deputafilor in ^edinfa din 
respectarea articolului 76 alin. (1) din Constitufia Romdniei, republicatd.

, cu

Presedintele Camerei Deputatilor, 
Ion-Marcel Ciolacu
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