
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor Senat

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254 din 19 iulie 2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organeie judiciare în cursul procesului penal

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ART. I

Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolul 110, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Limitarea dreptului persoanei arestate preventiv în cursul urmăririi penale de a 
primi vizite şi de a comunica cu mass-media poate fi realizată doar de către judecătorul 
de supraveghere a privării de libertate, motivat, la solicitarea procurorului care 
efectuează sau supraveghează urmărirea penală."

2. La articolul 112, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

(1) Persoanele aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă pot presta muncă 
neremunerată, la cererea lor, în interesul locului de deţinere, cu acordul judecătorului 
de supraveghere a privării de libertate şi cu informarea procurorului care efectuează 
sau supraveghează urmărirea penală.



(2) Persoanele aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă pot fi retrase de la 
muncă din motive ce privesc organizarea internă a locului de deţinere ori în cazul în 
care este pusă în pericol siguranţa centrului, cu informarea judecătorului de 
supraveghere a privării de libertate şi a procurorului care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală.

(3) Selectarea pentru muncă a arestaţilor preventiv, precum şi retragerea acestora de 
la muncă se dispun exclusiv prin decizie a şefului centrului de reţinere şi arestare 
preventivă.

3. Alineatul (2) al articolului 115, se modifică şi va avea următorul cuprins :

(2) Persoanele arestate preventiv aflate în curs de judecată care au fost selecţionate 
pentru a presta activităţi în Interesul centrului pot fi menţinute, cu acordul lor şt cu 
avizul judecătorului de supraveghere a privării de libertate, pe o perioadă de maximum 
12 luni, în centrul de reţinere şi arestare preventivă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţiior, Preşedintele Senatului,


