
1 
 

 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

pentru graţierea unor pedepse 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

Ordonanță de urgență pentru graţierea unor pedepse 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Înprezent, pentru România, stareapenitenciarelorși a condițiilorlocurilor de 

încarcerare (inclusiv pentru măsurile preventive privative de libertate), 

reprezintă o sursăconstantă de critici interne șiinternaționale, darși de 

sancțiunipecuniare. 

Un prim argument estedat de situațiaactuală din penitenciarele din România, 

referitorla supraaglomerarea cu persoanecondamnate. 

Potrivitdateloroficiale, opt închisori din România au un grad de 

ocuparemai mare de 200%, iarindicelemediu de ocupareeste 157,7%. 

De asemenea, existăimobile de executare a pedepselor privative de 

libertateconstruiteîntreanii 1851-1896, aflateîntr-o stare avansată de uzură. 

Înstateleeuropenepoliticapenalăaplicatăesteuna fundamental diferită de 

cea din Româniaînsensulcă se aplicămăsuri alternative de executare a 

pedepsei, iarstarea de detențieesteuna cu adevăratexcepționalășidoar 

pentru aceleinfracțiunișipersoane care sunt cu adevăratpericuloase 

pentru societateșiordinea de drept. 

CurteaEuropeană a Drepturilor Omului a 

pronunțatcondamnăriîmpotrivamaimultor state europene pentru condițiile de 

detențieșisupraaglomerarea din închisori, prindecizii – pilot 

înțăriprecumUngaria, Bulgaria, Rusiasau Italia (Varga and Others vs 

Hungary, Neshkov and Others vs. Bulgaria, Torreggiani and Others vb Italy, 

Ananyev and Others vs. Rusia). 

Înurmaacestordecizii-pilot, statelecondamnate au fost obligate 

săplăteascăsume de bani pentru TOȚI ceiîncarcerați pentru fiecarezi de 

detenție. 

Înacestecondiții, dacăRomâniaarprimi o astfel de soluție, luândînconsiderare 

o sumămai mica pefiecarezi de detențiedecâtceaavutăînvedereîn Italia, 

impactulbugetarcalculat la nivelulMinisteruluiJustiției, învariantaoptimistă, ar 

fi de 80 milioane Euro/an. 
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ÎnprivințaRomâniei, au trecutmai bine de patruani de cândCEDO a 

pronunțathotărârea semi-pilot încauzaIacovStanciu (24 iulie 

2012),declarândsupraaglomerarea din închisorileromânești o 

problemăsistemică, hotărâre care însă nu a fosturmată de nici un 

demersînRomânia. 

Încuprinsulacesteia se aratăcă “art. 3 din 

convențeiconsacrăunadintrecelemaiimportantevalori ale 

societățilordemocratice. Convențiainterziceîn termini 

categoricitorturasautratamenteleșipedepseleinumanesaudegradante, 

indiferent de comportamentulvictimei (LabitaîmpotrivaItaliei (MC), nr. 

26772/95, pct. 119, CEDO 2000-IV)… De asemenea, pentru aapreciadacă 

un anumittratamenteste “degradant” însensul art. 3, 

Curteațineseamadacăscopulacestuiaeste de 

aumilișiînjosipersoanarespectivășidacă, înceeacepriveșteconsecințele, 

acesta a afectatnegativpersonalitateavictimei respective într-un mod 

incompatibil cu art.3…  

Referitor la pedepsele privative de libertate, Curtea a 

subliniatdejaîncauzeleanterioarecăun deținut nu pierde, prinsimplulfapt al 

încarcerării sale, apărareadrepturilor sale garantateprinconvenție. Din 

contră, persoaneleaflateîndetenție au o pozițievulnerabilă, iarautoritățile au 

obligațiasă le apere.Întemeiul art. 3, statultrebuiesă se asigurecă o 

persoanăestedeținutăîncondițiicompatibile cu respectareademnității sale 

umane, cămodulșimetoda de executare a măsurii nu o supun la 

stressaugreutăți care depășescnivelulinevitabil de 

suferințăinerentîndetențieșică, date fiindnevoile practice ale detenției, 

sănătateașibunăstareasasuntasigurateîn mod adecvat (a se vedeaValasinas, 

citată anterior, pct. 102 șiKudla, citată anterior, pct 94)“…iar la final 

CurteaconcluzioneazăcăînRomâniareferitor la condamnați 

“suferințașigreutățileîndurate au depășitnivelulinevitabil de 

suferințăinerentdetențieiși au depășitnivelul de greutateurmărit la art. 3 din 

convenție”. 

Mai mult se apreciazăcă “Încazul de față, Curtea a constatatîncălcarea art. 3 

din Convențiepemotivulcondițiilor de viațășiigienănecorespunzătoare, 

inclusiv la nivelulasistențeimedicale, înpenitenciareleîn care a 

fostcazatreclamantul, despre care se poatespunecăreprezintă o 

problemărecurentăînRomânia ”. 

Din anul 2012,cândaceastăhotărâre semi-pilot a fostdispusă de CEDO 

împotrivaRomâniei, marimodificăriînsistem nu s-au întâmplat, din contră, la 

finalulanului 2016, AdministrațiaNațională a Penitenciarelor a 

returnatimportantesume de bani la bugetul de stat, 

continuândsămenținăcondițiileinumaneșidegradante din 

penitenciareprecumșisupraaglomerarea. 

PrinMemorandumulaprobat de cătreGuvernînședința din 27 aprilie 

2016, s-au propus o serie de măsurimeniteaîndepărta, orichiar de a 

înlăturaperspectivauneicondamnări a României la CEDO 
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prinpronunțareauneihotărâri pilot. Cu toateacestea, 

parcurgândconținutulacestuia, se constatăcă,pe de o parte 

propunerileconținuteoferăsoluții pentru o parțialărezolvare a situației, iarpe de 

altă parte timpul de așteptare pentru transpunereasaînpracticăesteunulfoarte 

lung de aprox. 7 ani, pânăînanul 2023. 

Se constată de asemeneacăinvestițiapreconizată pentru 

punereasaînpracticăeste de 838.451.330 mil euro, sumăce se dorește a fi 

utilizatăînlucrări de infrastructură, respectiv,  înconstrucțiasauamenajarea de 

noipenitenciare, de sporire a numărului de locuri de 

încarcerareșiînmodernizareaunuinumărredus de locuri de încarcerare, sumăce 

nu are justificareînceeacepriveșteobținereaeișialocărilebugetare din care va fi 

obținută, încondițiileîn care bugetulMinisteruluiJustiției pentru 

AdministrațiaNațională a Penitenciarelor pentru anul 2015 a fost de aprox. 

266 milioane Euro, din care aprox. 188 milioane Euro au 

reprezentatcheltuielile de personal. 

Investițiaînextindereașimodernizareaspațiilor de încarcerarereprezintă, 

bineînțeles, unadintrecomponentelesoluției, problemaesteînsăuna de 

viziune.  

Pentrușibugetul de stat se adaugăcheltuieli din ceîncemaicostisitoare, legate 

de întreținereaunorpersoanecondamnate, care nu au săvârșitfapte cu violență, 

nu suntrecidiviste, și care arputea fi reintegrate însocietateînaltemoduri, legal 

stabilite. 

Trebuieavutînvedereșirecomandările formulate de The European 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or degrading 

Treatment or Punishment (CTP), care 

aratăcăinvestițiaîninfrastructurapenitenciară nu reprezintă o soluție, ci 

pedepselecomplementareșiacțiunile care 

vizeazăreeducareapersoanelorcondamnate, reprezintăcalea de succes 

pentru o societate care doreștesă se reformeze cu adevărat. 

Pentru motivele invocate considerămcătrebuiesă 

fiepromovatăprezentaordonanţă de urgenţăprin care, în mod diferenţiat, 

şiînfuncţie de infracţiunile pentru care existăhotărâri ale instanţelor de 

judecată, să se aplicegraţierea. 

Înprivinţagraţierii, aceasta are caefectdoarasupraexecutăriitotalesauparţiale a 

uneipedepseaplicate de instanţelejudecătoreşti, existândşiposibilitateaca, 

îneventualitateasăvârşiriiunoraltorfaptepenale, graţiereasăpoată fi revocată. 

Înacelaşitimp, trebuieprecizatcăprezentaordonaţă de urgenţănu se 

aplicăpersoanelor care săvârşescinfracţiuni cu violenţă, 

împotrivasiguranțeinaționale, infracțiuni de corupție, împotrivapersoanei, etc., 

în stare de recidivă. 

Necesitateapromovăriiordonanței de urgențăestedeterminată, pe de o parte, de 

iminențaaplicăriiunorsancțiuni de către CEDO, iar, pe de altă parte, de 

condițiiledeosebit de greleșidegradanteîn care 
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suntobligațesătrăiascapersoanelecondamnate la pedeapsaînchisorii. 

Înacelașitimpurmeazăsă se reținăcăpromovareaprinordonanță de urgențăpoate 

fi făcutăavându-se învedereprevederile art. 20 alin. 1 care 

prevădcă“dispozițiileconstituționaleprivinddrepturileșilibertățilecetățenilorvor 

fi interpretateșiaplicateînconcordanță cu DeclarațiaUniversală a Drepturilor 

Omului, cu pacteleșicelelaltetratate la care Româniaeste parte.”  

Art. 53 din ConstituțiaRomâniei, care 

prevederestrângereaexercițiuluiunordrepturisau al unorlibertăți, 

stabileștecaaceasta se poatedispunenumaidacăesteproporțională cu situația 

care a determinat-o. 

Potrivit art. 115 alin. 6, ordonanțele de urgență nu pot fi adoptateîndomeniile 

care “afecteazădrepturile, libertățile..”. 

Înacestecondiții nu existănici un impediment constitutional sau legal de 

promovareatâtatimpcâtactulnormativeste un act de clemențăimpus de 

anumitecondițiiobiective. 
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