ANEXA 3

TERMENE DE SUSPENDARE
CONDIŢIILE DE APLICARE

PROIECT COD PENAL NOU
Art. 91 Condiţiile suspendării executării
pedepsei sub supraveghere
(1) Instanţa poate dispune suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere dacă
sunt întrunite următoarele condiţii:

CODUL PENAL VECHI
Art. 81. –
Instanţa poate dispune suspendarea
condiţionată a executării pedepsei aplicate
persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt
întrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de
concurs de infracţiuni, este închisoarea de
cel mult 3 ani;

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel
mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat
anterior la pedeapsa închisorii mai mare
de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în
art. 41, sau pentru care a intervenit reabilitarea
ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

b) infractorul nu a mai fost condamnat
anterior la pedeapsa închisorii mai mare
de 6 luni, afară de cazul când condamnarea
intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art.
38;

c) infractorul şi-a manifestat acordul de a
presta o muncă neremunerată în folosul
comunităţii;

c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi
atins chiar fără executarea acesteia.

d) în raport de persoana infractorului, de
conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de
eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea
sau diminuarea consecinţelor infracţiunii,
precum şi de posibilităţile sale de îndreptare,

instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este
suficientă şi, chiar fără executarea acesteia,
condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni,

Suspendarea condiţionată a executării
pedepsei poate fi acordată şi în caz de
concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa
aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani
şi sunt întrunite condiţiile prevăzute în alin. 1
lit. b) şi c).

însă este necesară supravegherea conduitei
sale pentru o perioadă determinată.
(2) Când pedeapsa închisorii este însoţită de
pedeapsa amenzii aplicate în condiţiile art. 62,
amenda se execută chiar dacă executarea
pedepsei închisorii a fost suspendată sub
supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere dacă:
a) pedeapsa aplicată este numai
amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost iniţial

Suspendarea condiţionată a executării
pedepsei nu atrage suspendarea executării
măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile
prevăzute în hotărârea de condamnare.

amânată, dar ulterior amânarea a fost
revocată;
c) infractorul s-a sustras de la urmărire
penală ori judecată sau a încercat
zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării
şi tragerii la răspundere penală a autorului sau
a participanţilor.
(4) Este obligatorie prezentarea motivelor de
fapt ce au determinat suspendarea executării
pedepsei şi atenţionarea condamnatului asupra
conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care
se expune dacă va mai comite infracţiuni sau
nu va respecta măsurile de supraveghere ori
nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata
termenului de supraveghere.
Art. 92 Termenul de supraveghere
(1) Durata suspendării executării pedepsei sub

supraveghere
constituie
termen
de
supraveghere pentru condamnat şi este
cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă
mai mică decât durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculează de
la data când hotărârea prin care s-a pronunţat
suspendarea
executării
pedepsei
sub
supraveghere a rămas definitivă.
(3) Pe durata termenului de supraveghere
condamnatul trebuie să respecte măsurile de
supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi
revin, în condiţiile stabilite de instanţă.

