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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 571 din 18.07.2017 a fost publicată Legea nr. 169 din 

14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
În motivarea emiterii actului normativ se arată că: 

 Legea își propune un dublu scop: de a acorda o compensare 

persoanelor care execută pedepse privative de libertate în condiții de 
supraaglomerare severă și de a contribui, în același timp, la 

degrevarea penitenciarelor. Astfel, toate persoanele private de 
libertate vor avea în mod automat vocația de a beneficia de liberarea 

condiționată, dacă îndeplinesc condițiile stabilite, respectiv care au 
fost sau sunt cazate în condiții de supraaglomerare, însemnânând un 

spațiu mai mic sau egal cu 4 mp/deținut. 
Cele mai importante modificări ale sunt: 

 La articolul 45, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu 
următorul cuprins: 

„(9) Este interzisă transferarea sau mutarea, pentru motive personale, la 
cererea persoanei condamnate care execută o pedeapsă privativă de libertate, 

din condiţii corespunzătoare, în condiţii necorespunzătoare de detenţie, în 
scopul de a beneficia de măsura compensatorie prevăzută la art. 55^1 alin. (1) 

şi (2).”  

 După articolul 55 se introduce un nou articol, art. 55^1 , cu următorul cuprins: 
 Compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare  

Art. 55^1  
(1) La calcularea pedepsei executate efectiv, se are în vedere, indiferent de 

regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea 
pedepsei în condiţii necorespunzătoare caz în care, pentru fiecare perioadă de 

30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt 
consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată. 

(2) În sensul prezentului articol, se consideră condiţii necorespunzătoare 
cazarea unei persoane în oricare centru de detenţie din România care a avut 

lipsuri la condiţiile impuse de standardele europene. 
(3) În sensul prezentului articol, se consideră executare a pedepsei în condiţii 

necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situaţiile următoare: 
a) cazarea într-un spaţiu mai mic sau egal cu 4 mp/deţinut, care se 

calculează, excluzând suprafaţa grupurilor sanitare şi a spaţiilor de 
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depozitare a alimentelor, prin împărţirea suprafeţei totale a camerelor de 

deţinere la numărul de persoane cazate în camerele respective, indiferent 
de dotarea spaţiului în cauză; 

b) lipsa accesului la activităţi în aer liber; 
c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea 

de ventilaţie; 
d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;  

e) lipsa posibilităţii de a folosi toaleta în privat şi de a se respecta normele 

sanitare de bază precum şi a cerinţelor de igienă; 
f) existenţa infiltraţiilor, igrasiei şi mucegaiului în pereţii camerelor de 

detenţie. 
(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi la calcularea pedepsei 

executate efectiv ca măsură preventivă/pedeapsă în centrul de reţinere şi 
arestare preventivă în condiţii necorespunzătoare. 

(5) În sensul prezentului articol, nu se consideră executare a pedepsei în 
condiţii necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost: 

a) internată în infirmerii din cadrul locurilor de deţinere, în spitale din 
reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, a Ministerului 

Afacerilor Interne sau din reţeaua sanitară publică; 
b) în tranzit. 

(6) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost 
despăgubită pentru condiţii necorespunzătoare de detenţie, prin hotărâri 

definitive ale instanţelor naţionale sau ale Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri şi a fost 
transferată sau mutată într-un spaţiu de detenţie având condiţii 

necorespunzătoare. 
(7) Beneficiul aplicării dispoziţiilor alin. (1) nu poate fi revocat. 

(8) Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în 
compensarea cazării în condiţii necorespunzătoare se calculează începând cu 

24 iulie 2012.” 
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