
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

Lege pentru modificarea si completarea Legii 254/2013 privind 
executarea pedepselor §i a masurUor privative de libertate dispuse 

de organeie judiciare in cursul procesului penal

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege:

Articol unic: LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 
pedepselor $i a masurilor privative de libertate dispuse de organeie 
judiciare m cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial cu 
numarul 514 din data de 14 august 2013, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, se compieteaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 78 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ Art. 78: DreptuI la munca
(1) Persoanele condamnate au dreptui si obligatia de a munci m raport 
cu tipul regimului de executare, tinandu-se seama de calificarea, 
deprinderile §i aptitudinile acestora, de varsta, starea de sanatate, 
masurile de siguranta, precum §i de programele destinate sprijinirii 
formarii profesionale a acestora.
(2) Administratia locului de detentie Tntreprinde demersurile necesare 
pentru identificarea posibilitatilor de a asigura folosirea la munca a 
unui numar cat mai mare de detinuti."

2. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 79: Dreptui la invafamant
(1) Persoanele condamnate au dreptui si obligatia de a urma 
cursurile mvatamantului general obligatoriu, Tn func^ie de posibilitatile 
penitenciarului, m conditiile protocolului de colaborare Tncheiat cu 
Ministerul Educa^iei Na^ionale, tinandu-se cont de nevoile prioritare 
de interventie identificate, de starea de sanatate, de tipul regimului 
de executare §i de masurile de siguranta aplicate.
(2) Administratia locului de detentie Tntreprinde demersurile 
necesare pentru organizarea si desfasurarea cursurilor Tnvatamantului 
general obligatoriu."

3. La articolul 81, dupa litera c) se introduc doua noi litere, lit.c^) 
$i lit.c^) cu urmatorul cuprins:

„c^) sa munceasca Tn acord cu calificarea, deprinderile, aptitudinile, 
varsta, starea de sanatate, indiferent de regimul de prestare a muncii;
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c^) sa participe si sa mdeplineasca obiectivele programelor si 
activitatilor specifice m situatia m care au fost identificate de 
specialistii din penitenciar cu probleme legate de consumul de alcool 
sau droguri ori daca sunt condamnati m urma savarsirii de infractiuni 
sexuale si /sau cu violenta."

4. La articolul 81, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. d^) 
cu urmatorul cuprins:

„d^) sa participe si sa mdeplineasca obiectivele cursurilor de 
scolarizare."

5. La alineatui (3) al articolului 97, dupa litera e) se introduc trei noi 
litere, lit. f), g) si h), avand urmatorul cuprins:
„f) disponibilitatea persoanei condamnate de a munci;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a participa si de a 
mdeplini obiectivele demersurilor de reintegrare sociala recomandate;
h) disponibilitatea persoanei condamnate de a participa si de a 
mdeplini obiectivele cursurilor de scolarizare."

Acest project de lege a fost adoptat de Pariamentu! Romaniei, cu 
respectarea prevederUor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, 
republicata.

Presedintele Camerei Deputat:ilor 

Ion Marcel Ciolacu

Presedintele Senatului 

Teodor Viorel Melescanu
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