REGIMURILE DE EXECUTARE A PEDEPSELOR PRIVATIVE DE LIBERTATE

Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate cuprind ansamblul de reguli
care stau la baza executării pedepselor privative de libertate și sunt bazate pe sistemele
progresiv şi regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condiţiile
prevăzute de Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 514 din 14.08.2013.
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate asigură respe
ctarea şi protejarea vieţii, sănătăţii şi demnităţii persoanelor condamnate, a drepturilor
şi libertăţilor acestora, fără să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească persoana
condamnată.
Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea
descrescătoare a gradului de severitate, următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferenţiază în raport cu
gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor condamnate, modul de acordare a
drepturilor şi de desfăşurare a activităţilor, precum şi cu condiţiile de detenţie.
În fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea şi
schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alcătuită din: directorul
penitenciarului, care este şi preşedintele comisiei, şeful serviciului sau biroului pentru aplicarea
regimurilor şi şeful serviciului sau biroului educaţie ori şeful serviciului sau biroului asistenţă
psihosocială.
Regimul de maximă siguranţă
Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa
detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani,
precum şi celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului.
Criteriile de stabilire şi procedura de evaluare a riscului pe care îl prezintă persoana
condamnată pentru siguranţa penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum şi persoana
condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat
inferior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei
legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă sunt
supuse unor măsuri stricte de pază, supraveghere şi escortare, sunt cazate, de regulă, individual,
prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în
grupuri mici, în spaţii anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub supraveghere continuă,
în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an;

c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave.
Persoanele condamnate menționate la litera a) execută pedeapsa privativă de libertate
în regim închis. Persoanele condamnate menționate la literele b) şi c) execută pedeapsa
privativă de libertate în regim închis, pe perioada cât durează cauza care a impus neaplicarea
regimului de maximă siguranţă, exceptând persoanele condamnate care prezintă risc pentru
siguranţa penitenciarului, stabilit ca atare, potrivit criteriilor şi procedurii de evaluare a riscului
prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Regimul închis
Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare
de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.
În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului,
precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina
includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior sau superior ca grad
de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de regulă, în
comun, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în
grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi supraveghere, în condiţiile stabilite prin
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis pot presta munca şi pot
desfăşura activităţi educative şi culturale în afara penitenciarului, sub pază şi supraveghere
continuă, cu aprobarea directorului penitenciarului.
Măsurile de siguranţă specifice regimului închis se aplică persoanelor condamnate,
altele decât cele din regimul de maximă siguranţă, transferate temporar într-un alt penitenciar,
pentru prezentarea în faţa organelor judiciare. Măsurile de siguranţă specifice regimului închis
se aplică deţinuţilor internaţi în penitenciare-spital şi în infirmeria penitenciarului.
Regimul semideschis
Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii
mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.
În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului,
precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina
includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior sau imediat superior
ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt cazate în
comun, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, prestează
muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, sub supraveghere,
în grupuri, în spaţii din interiorul penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei, în
condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis pot presta muncă
şi desfăşura activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă
socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în afara penitenciarului, sub
supraveghere inclusiv electronică, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.

Regimul deschis
Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel
mult un an.
În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana condamnatului,
precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de executare pot determina
includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat superior ca grad de
severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în comun,
se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, pot presta munca şi
pot desfăşura activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă
socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în afara penitenciarului, fără
supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate din regimul deschis sunt analizate în comisie numai dacă se
impune schimbarea regimului de executare într-unul superior ca grad de severitate.
Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:
a) durata pedepsei privative de libertate;
b) gradul de risc al persoanei condamnate;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;
e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de
detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în
programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa la activităţi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase,
instruire şcolară şi formare profesională.
Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
După executarea a 6 ani şi 6 luni, în cazul pedepselor cu detenţiunea pe viaţă, şi a unei
cincimi din durata pedepsei cu închisoarea, se analizează conduita persoanei condamnate şi
eforturile pentru reintegrare socială, întocmindu-se un raport care se aduce la cunoştinţa
persoanei condamnate, sub semnătură; în funcție de care se va dispune schimbarea regimului
(maximă siguranţă în regim închis în cazul persoanelor condamnate care au împlinit vârsta de
65 de ani).
Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul
imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune, ţinându-se seama de natura şi modul de
săvârşire a infracţiunii, dacă persoana condamnată:
a) a avut o bună conduită, stabilită prin raportare la recompensele acordate şi sancţiunile
aplicate şi nu a recurs la acţiuni care indică o constantă negativă a comportamentului;
b) a întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau s-a implicat activ în
activităţile stabilite în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică.
Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai
sever se poate dispune, în orice moment al executării pedepsei, dacă persoana condamnată a
comis o infracţiune sau a fost sancţionată disciplinar pentru o abatere disciplinară foarte gravă
sau pentru mai multe abateri disciplinare grave.

Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se stabileşte
în funcţie de durata condamnării, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de
sănătate, nevoile identificate şi posibilităţile de reintegrare socială a persoanei condamnate.
Persoana condamnată este inclusă, ţinând seama de criteriile mai sus mentionate, în activităţi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase,
instruire şcolară şi formare profesională, realizate de personalul calificat al serviciilor de
educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarelor, cu participarea, după caz, a
consilierilor de probaţiune, a voluntarilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a altor
reprezentanţi ai societăţii civile.
Pentru fiecare persoană condamnată, specialiştii serviciului de educaţie şi asistenţă
psihosocială întocmesc un Plan individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi
terapeutică, în care consemnează activităţile şi programele recomandate, în funcţie de riscurile
şi nevoile identificate.
Tinerii condamnaţi sunt incluşi, pe durata executării pedepsei, în programe speciale
educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în funcţie de vârsta şi de
personalitatea fiecăruia. În sensul prezentei legi, se consideră tineri persoanele condamnate
care nu au împlinit vârsta de 21 de ani. La mutarea într-un penitenciar de adulţi a tinerilor
condamnaţi, sunt reevaluate nevoile de educaţie şi asistenţă psihosocială ale persoanei
condamnate.

