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Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal1 

TITLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.  1. [Legalitatea executării pedepselor şi a măsurilor  

privative de libertate] 

Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate se reali-
zează în conformitate cu dispoziţiile Codului penal, ale Codului de pro-
cedură penală şi ale prezentei legi. 

 Comentarii 

Acest articol expune principiul legalită ii executării pedepselor 
privative de libertate, men inându-se, din vechea reglementare, 
Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

 

Art.  2. [Temeiul executării pedepselor şi a măsurilor  

privative de libertate] 

(1) Pedepsele şi măsurile educative privative de libertate se execută 
numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti definitive. 

(2) Reţinerea se execută numai în temeiul ordonanţei prin care s-a 
dispus această măsură, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală. 

(3) Arestul la domiciliu se execută numai în temeiul încheierii dispuse 
de judecătorul de drepturi şi libertăţi, de judecătorul de cameră preliminară 
sau, după caz, de instanţa de judecată, potrivit dispoziţiilor Codului de 
procedură penală. 

                                                 
1 Publicată în M. Of. nr. 514 din 14 august 2013. 

? 

? 
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(4) Arestarea preventivă se execută numai în baza mandatului de 
arestare preventivă, emis potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală. 

 Comentarii 

Prin acest articol s-a prevăzut temeiul legal pentru executarea 
pedepselor, măsurilor educative privative de libertate, re inerea, 
arestul la domiciliu şi arestarea preventivă. Diferen a fa ă de Legea 
nr. 275/2006 constă în faptul că în actuala lege se prevede şi temeiul 
executării măsurilor preventive privative de libertate. De asemenea, 
au fost introduse şi măsurile educative privative de libertate, în 
temeiul noului regim sanc ionator stabilit pentru minori în noul Cod 
penal. 

 

Art.  3. [Scopul executării pedepselor şi a măsurilor  

privative de libertate] 

(1) Scopul executării pedepselor şi a măsurilor educative privative de 
libertate este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 

(2) Prin executarea pedepselor şi a măsurilor educative privative de 
libertate se urmăreşte formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de 
drept, faţă de regulile de convieţuire socială şi faţă de muncă, în vederea 
reintegrării în societate a deţinuţilor sau a persoanelor internate. 

 Comentarii 

Acest articol a fost preluat din vechiul Cod penal (art. 52), cu 
precizarea scopului executării pedepselor şi al măsurilor educative 
privative de libertate – reintegrarea în societate a de inu ilor sau a 
persoanelor internate, considerându-se mult mai potrivit obiectului de 
reglementare al acestei legi. În Legea nr. 275/2006, a executării 
pedepselor, care nu mai este în vigoare, acest articol nu exista. 

 

Art.  4. [Respectarea demnităţii umane] 

Pedepsele şi măsurile privative de libertate se execută în condiţii care 
să asigure respectarea demnităţii umane. 

? 

? 
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 Comentarii 

Acest articol reprezintă reglementarea principiului respectării 
demnită ii umane în executarea pedepselor privative de libertate. 

 

Art.  5. [Interzicerea supunerii la tortură, la tratamente  

inumane sau degradante ori la alte rele tratamente] 

(1) Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei 
pedepse sau a unei alte măsuri privative de libertate la tortură, la tratamente 
inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale. 

 Comentarii 

Con inutul acestui principiu nu a fost modificat fa ă de con inutul 
celui prevăzut în vechea reglementare din Legea nr. 275/2006, 
modificându-se însă corespunzător şi pentru măsurile preventive 
privative de libertate. S-a avut în vedere art. 3 din Conven ia Euro-
peană a Drepturilor Omului, rapoartele Comisiei pentru prevenirea 
torturii şi a altor tratamente degradante, precum şi Conven ia ONU 
împotriva torturii şi a tratamentelor crude, inumane sau degradante.  

 

Art.  6. [Interzicerea discriminării] 

(1) În timpul executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, 
avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, 
infecţie HIV/SIDA sau pentru alte temeiuri de acelaşi fel. 

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale. 

 Comentarii 

Victima discriminării trebuie doar să aducă dovada diferen ei de 
tratament (sau a tratamentului identic atunci când este vorba de 

? 

?



18 |   D r e p t  e x e c u ţ i o n a l  p e n a l  

persoane aflate în situa ii diferite), urmând ca persoana asupra 
căreia planează acuza ia de discriminare să încerce să demonstreze 
că o astfel de diferen ă de tratament este fondată pe criterii obiec-
tive. Discriminarea nu tinde să se manifeste într-o manieră deschisă 
şi uşor de identificat. Probarea unui caz de discriminare directă este 
adesea dificilă, chiar dacă, prin defini ie, tratamentul diferen iat este 
„în mod deschis” bazat pe o caracteristică a victimei. Motivul trata-
mentului diferen iat este, de multe ori, neexprimat sau superficial 
asociat altui factor (precum presta iile condi ionate de pensionarea 
unei persoane care sunt asociate vârstei drept criteriu protejat). 
Pentru a face fa ă dificultă ii de a dovedi că tratamentul diferen iat 
s-a bazat pe un criteriu protejat, dreptul european privind nediscri-
minarea permite ca sarcina probei să fie repartizată. În consecin ă, 
odată ce reclamantul poate demonstra circumstan ele pe baza că-
rora se poate presupune că a avut loc discriminarea, sarcina probei 
revine autorului care trebuie să dovedească contrariul. Această 
inversare în ceea ce priveşte sarcina probei este deosebit de utilă în 
cazurile de discriminare indirectă, când trebuie să se dovedească 
faptul că normele sau practicile speciale au un impact dispropor-
ionat asupra unui anumit grup. Pentru a da naştere unei prezum ii 

de discriminare indirectă, poate fi nevoie ca un solicitant să se 
bazeze pe date statistice care să dovedească modelele generale de 
tratament diferen iat. Unele jurisdic ii na ionale acceptă, de ase-
menea, dovezi generate prin „testarea unei situa ii”. 

 

Art.  7. [Exercitarea drepturilor] 

Deţinuţii îşi exercită toate drepturile civile şi politice, cu excepţia celor 
care au fost interzise, potrivit legii, prin hotărârea definitivă de condamnare, 
precum şi a celor a căror neexercitare sau exercitare restrânsă rezultă 
inerent din privarea de libertate ori din raţiuni de menţinere a siguranţei 
deţinerii. 

 Comentarii 

Este vorba de o normă nouă, căreia i se recunoaşte acum şi legal 
valoarea de principiu, şi anume exercitarea de către de inu i a tuturor 

?
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drepturilor civile şi politice cu excep ia celor care au fost interzise 
prin hotărârea de condamnare sau a celor a căror neexercitare sau 
exercitare restrânsă rezultă inerent din privarea de libertate ori din 
ra iuni de men inere a siguran ei locurilor de de inere. Acest ultim 
principiu este rezultatul practicii constante în materie a Cur ii 
Europene a Drepturilor Omului şi se regăseşte în legisla ia altor state 
chiar printre normele cu caracter constitu ional1. 

                                                 
1 De exemplu, menţionăm art. 25 din Constituţia Spaniei în care se arată că „pedepsele pri-
vative de libertate şi măsurile de siguranţă au ca scop reeducarea şi reinserţia în societate şi 
nu pot cuprinde măsura muncii forţate, condamnatul la pedeapsa închisorii bucurându-se, în 
timpul executării, de drepturile fundamentale definite în acest capitol, cu excepţia celor care 
sunt în mod expres limitate prin hotărârea de condamnare, de natura pedepsei şi de legea 
penitenciară”. 
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TITLUL II 

JUDECĂTORUL DE SUPRAVEGHERE A PRIVĂRII  

DE LIBERTATE  

 

Art.  8. [Desemnarea judecătorului de supraveghere  

a privării de libertate şi a grefierului] 

(1) Preşedintele Curţii de Apel în a cărei rază teritorială funcţionează un 
penitenciar, un centru de reţinere şi arestare preventivă, un centru de 
arestare preventivă, un centru educativ ori un centru de detenţie desem-
nează, anual, unul sau mai mulţi judecători de supraveghere a privării de 
libertate, de la instanţele din raza curţii de apel. 

(2) Preşedintele Curţii de Apel desemnează, în aceleaşi condiţii, unul 
sau mai mulţi judecători supleanţi, care îşi vor exercita atribuţiile de supra-
veghere a executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pe 
durata imposibilităţii exercitării acestora de către judecătorul titular. 

(3) Desemnarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate şi a 
supleanţilor se face în baza acordului prealabil scris al acestora, cu precă-
dere dintre judecătorii care, anterior, au avut aceeaşi calitate ori au exercitat 
atribuţii în cadrul compartimentului de executări penale al instanţei. 

(4) Preşedintele Curţii de Apel desemnează, anual, grefieri şi grefieri 
supleanţi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la biroul judecătorului de 
supraveghere a privării de libertate. 

 Comentarii 

Legea propune o nouă denumire – Judecătorul de supraveghere 
a privării de libertate, care înlocuieşte denumirea de judecător 
delegat, o denumire, mai concisă şi mai sugestivă în optica legii, 
pentru judecătorul care, desfăşurându-şi activitatea în penitenciare, 
centre de re inere şi arestare preventivă, centre de arestare pre-
ventivă, centre educative şi de deten ie are ca principală atribu ie 
supravegherea şi controlul legalită ii în executarea pedepselor şi 
măsurilor privative de libertate, fie în penitenciare, fie în alte locuri de 

? 


