În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.254/2013, privind executarea pedepselor şi a
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, comisiile pentru liberare
condiţionată (din penitenciare), comisiile de individualizare (din centrele de detenţie) sau
consiliile educative (din centrele educative), au funcţionat, cu regularitate, săptămânal şi au
acţionat pentru respectarea întocmai a reglementărilor legale în materie.
Analiza modului în care a fost pusă în aplicare instituţia liberării condiţionate a
condamnaţilor ori liberării înainte de executarea în termen a măsurilor educative a celor cu
vârsta mai mare de 18 ani, de către comisiile/consiliile educative mai sus-menţionate, în
semestrul I 2015, evidenţiază următoarele concluzii :

I. Liberare condiţionată
1. Din punct de vedere statistic, activitatea comisiilor pentru liberare condiţionată,se
prezintă astfel :
Total condamnaţi discutaţi = 10.120, din care:
- nerecidivişti
= 4.761
- recidivişti
= 5.359
a) propuşi pentru liberare condiţionată
- nerecidivişti
- recidivişti

= 5.365 (53,01 %), din care:
= 2.902
= 2.463

b) amânaţi pentru o nouă rediscutare în vederea liberării condiţionate
= 4.755 (46,99 %), din care:
- nerecidivişti
= 1.859
- recidivişti
= 2.896
Din totalul celor 5,365 propuneri pentru liberare condiţionată a condamnaţilor,
formulate de comisii, instanţele de judecată competente au admis 4.492 propuneri (2.494
nerecidivişti şi 1.998 recidivişti), iar pentru 873 (408 nerecidivişti şi 465 recidivişti)
condamnaţi propuşi au fixat noi termene de analiză, rezultând un procent de concordanţă
între propunerile comisiilor şi hotărârile instanţelor de 83,73 %.
Comparativ cu semestrul I 2014, se

observă menţinerea exigenţei comisiilor de

propuneri din unităţile subordonate în aplicarea instituţiei liberării condiţionate, cât şi
constanţa instanţelor de judecată în acceptarea propunerilor de liberare. Astfel, din totalul

celor discutaţi în semestrul I 2015 (10.120), comisiile au propus pentru liberare condiţionată
5.365 condamnaţi (53,01%) faţă de 5.946 (53,57%) în semestrul I 2014 şi a fixat noi termene
de rediscutare pentru 4.755 (46,99%) condamnaţi faţă de 5.153 (46,43%) în semestrul I
2014. Procentul de concordanţă între propunerile comisiilor şi hotărârile instanţelor de
judecată a fost de 83,73 % în semestrul I 2015, faţă de 83,08% în semestrul I 2014.
2. Comisiile de propuneri pentru liberare condiţionată în 4.755 cazuri, au stabilit noi
termene pentru rediscutarea situaţiei condamnaţilor, după cum urmează:
- până la 3 luni
- între 3 - 6 luni
- între 6 –12 luni
- la expirarea pedepselor

= 1.959 (41,20 %)
= 1.530 (32,18 %)
= 885 (18,61 %)
= 381 ( 8,01 %)

Se constată că, din totalul celor 4.755 condamnaţi amânaţi, pentru 3.489 (73,38%)
comisiile au fixat termene de până la 6 luni, ponderea acestora fiind recidiviştii – 2.103
(60,28%).
3. Din totalul celor 5.323 persoane condamnate, liberate condiţionat în semestrul I
2015:
- 2.504 (47,04%) au beneficiat de această instituţie la prima luare în discuţie,
- 1.908 (35,85%) după a doua analiză,
-

543 (10,20%) la a treia sau mai multe luări în discuţie,

-

368 ( 6,91%), în urma amânării comisiilor, dar care au făcut cereri şi au fost admise

de instanţa de judecată.
Precizăm că un număr de 232 condamnaţi deşi au fost analizaţi în vederea acordării
liberării condiţionate, au fost liberaţi la termen.
De reţinut că ponderea celor liberaţi la prima analiză o au condamnaţii nerecidivişti, în
număr de 1.684 (31,64%).
În concluzie, se poate aprecia că instituţia liberării condiţionate a condamnaţilor s-a
aplicat conform dispoziţiilor legale în materie, manifestându-se exigenţă şi fermitate în
analizarea situaţiei fiecărui condamnat, documentele transmise instanţelor de judecată în
vederea adoptării hotărârilor, fiind corect întocmite.
Procentul de concordanţă de 83,73%

existent între propunerile de liberare

condiţionată şi hotărârile instanţelor, evidenţiază temeinicia analizelor efectuate, precum şi
buna colaborare între unităţile subordonate şi instanţele de judecată.

II. Liberarea persoanelor sancţionate cu măsuri educative înainte de executarea
în termen a măsurilor
1. Din punct de vedere statistic, activitatea comisiilor de individualizare (din centrele de
detenţie) sau consiliile educative (din centrele educative), se prezintă astfel :
Total discutaţi =

503, din care:
- nerecidivişti
- recidivişti

=
=

472
31

a) propuşi pentru liberare = 274 (54,47%), din care:
- nerecidivişti
= 264
- recidivişti
=
10
b) amânaţi pentru o nouă rediscutare în vederea liberării înainte de executarea în
termen a măsurilor educative = 229 (45,53 %), din care:
- nerecidivişti
= 208
- recidivişti
=
21
Din totalul celor 274 propuneri liberare înainte de executarea în termen a măsurilor
educative, formulate de comisii/consiliile educative, instanţele de judecată competente au
admis 180 propuneri (171 nerecidivişti şi 9 recidivişti), iar pentru 94 (93 nerecidivişti şi 1
recidivist) dintre cei propuşi au fixat noi termene de analiză, rezultând un procent de
concordanţă între propunerile comisiilor şi hotărârile instanţelor de 65,69%.
Se observă exigenţa comisiilor/consiliilor educative în aplicarea acestui instrument.
Astfel, din totalul celor discutaţi (503), comisiile/consiliile educative au propus pentru liberare
274 sancţionaţi cu măsuri educative, ceea ce reprezintă un procent de 54,47% şi a fixat noi
termene de rediscutare pentru 229 persoane, adică 45,53%.
În semestrul I 2015, procentul de concordanţă între propunerile comisiilor/consiliilor
educative şi hotărârile instanţelor de judecată a fost de 65,69%.
2. Comisiile/consiliile educative din unităţile subordonate, în 229 cazuri, au stabilit noi
termene pentru rediscutarea situaţiei celor sancţionaţi cu măsuri educative, după cum
urmează:
- până la 3 luni
- între 3 - 6 luni
- între 6 –12 luni
- la expirarea măsurilor educative

= 97 (42,36 %)
= 108 (47,16 %)
=
1 ( 0,44 %)
= 23 (10,04 %)

Se constată că, din totalul celor 229 persoane amânate, pentru 205 (89,52%)
comisiile/consiliile educative au fixat termene de până la 6 luni.

3. Din totalul celor 177 persoane sancţionate cu măsuri educative, liberate înainte de
expirarea în termen a măsurilor (în semestrul I 2015):
- 84 (47,46%) au beneficiat de această instituţie la prima luare în discuţie,
- 81 (45,76%) după a doua analiză,
- 12 ( 6,78%) la a treia sau mai multe luări în discuţie,

Un număr de 8 persoane sancţionate cu măsura educativă deşi au fost analizate în
vederea acordării liberării, au fost liberate la termen.
De reţinut că ponderea celor liberaţi la prima analiză o au nerecidiviştii, în număr de
78 (44,07%).
Procentul de concordanţă de 65,69% existent între propunerile formulate de
comisii/consilii educative şi hotărârile instanţelor, evidenţiază temeinicia analizelor efectuate.

