
Prefață

După cum se cunoa te, în procesul de evaluare a 
unei lucrări tiinţifi ce de drept se impune a ţine seama de 
structura conţinutului acesteia, sursele bibliografi ce folosite 
de autor, oportunitatea i utilitatea pentru destinatarii lucră-
rii respective.

Cu referire la lucrarea Liberarea condiţionată în regle-
mentarea noului Cod penal i a Legii nr. 254/2013, remarcăm 
faptul că autorul a gândit i formulat o structură bine con-
cepută i cuprinzătoare care a permis, în cuprinsul celor 7 
capitole, tratarea într-o succesiune logică a tuturor aspec-
telor domeniului cercetat, asigurând astfel coerenţa deplină 
a acestuia.

În capitolul de debut al lucrării autorul prezintă cadrul 
legal de reglementare a liberării condiţionate în legislaţia 
penală în vigoare de la 1 februarie 2014, tratează natura 
juridică a instituţiei liberării condiţionate, precum i elemen-
tele noi introduse de legiuitor în conţinutul acesteia cu pri-
lejul adoptării noului Cod penal.

Instituţia liberării condiţionate, în noua sa reglementare, 
a cunoscut modifi cări semnifi cative atât sub aspectul con-
diţiilor de acordare, cât i al procesului de reintegrare soci-
ală a condamnatului prin implicarea activă i califi cată a 
statului, în acest sens un rol esenţial revenind consilierilor 
de probaţiune.

În privinţa condiţiilor de acordare a liberării condiţio-
nate, legiuitorul noului Cod penal nu a mai menţinut dispo-
ziţiile care, în Codul penal anterior, creau regimuri diferen-
ţiate de acordare a liberării condiţionate între condamnaţii 
femei i bărbaţi i între condamnaţii pentru infracţiuni comise 
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cu intenţie sau din culpă. Orientarea europeană în această 
materie este de a reglementa acordarea liberării condiţionate 
ţinând cont exclusiv de conduita condamnatului pe durata 
executării pedepsei, pentru că numai în acest fel poate fi  
reglementată i modelată mai efi cient conduita condamna-
tului, care dobânde te astfel o motivare în plus care îl aduce 
mai aproape de punerea în libertate.

În acela i timp, prin modul de reglementare a condi-
ţiilor de acordare, se evidenţiază mai clar rolul i raţiunile 
liberării condiţionate.

Liberarea condiţionată nu reprezintă în niciun fel un 
drept recunoscut condamnatului de a nu executa pedeapsa 
până la termen, ci constituie un instrument juridic prin care 
instanţa de judecată constată că nu mai este necesară 
continuarea executării pedepsei în regim de detenţie până 
la împlinirea integrală a duratei stabilite cu ocazia condam-
nării întrucât condamnatul, prin conduita avută pe durata 
executării, dovede te că a făcut progrese în vederea rein-
tegrării sociale i convinge astfel instanţa că nu va mai 
comite infracţiuni, iar liberarea sa condiţionată nu prezintă 
niciun pericol pentru colectivitate.

În noua reglementare, referitor la procesul de recu-
perare după liberare, pe parcursul termenului de suprave-
ghere condamnatului îi revine nu numai obligaţia generală 
de a nu mai comite alte infracţiuni, dar i o serie de obliga-
ţii prin care se urmăre te reacomodarea acestuia cu viaţa 
în colectivitate pentru înlesnirea reintegrării sale sociale, iar 
verifi carea respectării acestora este supusă unui regim de 
supraveghere. În acest sens, pe durata termenului de supra-
veghere, condamnatul este obligat să respecte anumite 
măsuri de supraveghere ori poate fi  obligat să îndeplinească 
anumite activităţi utile procesului de reintegrare.

Tot în acest capitol sunt descrise i examinate dispo-
ziţiile privitoare la liberarea condiţionată cuprinse în Legea 
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nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal.

Pentru a evidenţia atât evoluţia cadrului de reglemen-
tare a liberării condiţionate i necesitatea perfecţionării 
continue a acesteia, cât i felul în care se armonizează 
reglementările cuprinse în unele instrumente juridice ale 
Uniunii Europene sau în alte legislaţii străine, autorul lucră-
rii procedează la o prezentare succintă, dar clară, a prece-
dentelor legislative i a unor elemente de drept comparat.

Capitolul al II-lea al lucrării este destinat defi nirii con-
ceptului de liberare condiţionată, examinării caracterelor i 
modalităţilor liberării condiţionate potrivit reglementărilor 
cuprinse în legislaţia penală în vigoare. Este de apreciat 
claritatea de abordare a acestor aspecte, terminologia adec-
vată folosită, precum i preocuparea de a pune în lumină 
rolul, scopul i raţiunea liberării condiţionate.

Capitolul al III-lea, cel mai întins în economia lucrării, 
este rezervat analizei pe larg a condiţiilor liberării condiţio-
nate în cele două modalităţi: liberarea condiţionată în cazul 
detenţiunii pe viaţă i liberarea condiţionată în cazul închi-
sorii. De asemenea, în acest capitol, este tratată liberarea 
condiţionată în cazuri speciale, i anume: liberarea condi-
ţionată a condamnaţilor vârstnici i liberarea din centrul 
educativ sau din centrul de detenţie în reglementarea noului 
Cod penal.

La examinarea sau tratarea fi ecărei condiţii a liberă-
rii condiţionate, în oricare dintre modalităţile acesteia i în 
cazurile speciale, se procedează, mai întâi, la explicarea 
conţinutului fi ecărei condiţii în parte, apoi la evidenţierea 
modului în care instanţa o constată, ca în fi nal să se evi-
denţieze rolul fi ecărei condiţii în convingerea instanţei că 
persoana condamnată s-a îndreptat i se poate integra în 
societate.
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Interesante i semnifi cative sunt datele obţinute de 
la Direcţia Reţineri i Regim Penitenciar a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor cu privire la liberarea condiţionată 
a condamnaţilor la detenţiunea pe viaţă în perioada 
2010-2014, când au fost liberaţi condiţionat 28 de condam-
naţi la detenţiunea pe viaţă. Primii condamnaţi la detenţiu-
nea pe viaţă după 7 ianuarie 1990, când pedeapsa cu 
moartea a fost abolită i înlocuită cu detenţiunea pe viaţă, 
au îndeplinit condiţia executării efective a 20 de ani de 
detenţiune abia în 2010. De asemenea, i datele statistice 
privitoare la liberarea condiţionată în cazul pedepsei cu 
închisoarea, prezentate în lucrare, pun în evidenţă faptul 
că această instituţie are o sferă de incidenţă foarte largă, 
putând opera asupra oricăruia dintre cei aproximativ 32.000 
de deţinuţi care au fost condamnaţi defi nitiv i execută 
pedepse privative de libertate, dacă instanţa constată întru-
nirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege.

În capitolul al IV-lea, intitulat ,,Măsurile de suprave-
ghere i obligaţiile condamnatului”, autorul motivează raţi-
unea pentru care legiuitorul, în art. 101 din noul Cod penal, 
a impus condamnatului să respecte anumite măsuri prevă-
zute de lege, dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat 
la data liberării condiţionate este de 2 ani sau mai mare, i 
să execute obligaţiile pe care instanţa le apreciază ca fi ind 
necesare pe o perioadă egală cu o treime din durata ter-
menului de supraveghere ori pe întreaga durată a terme-
nului de supraveghere, precum i modifi carea sau încetarea 
acestor obligaţii dacă au intervenit motive care justifi că fi e 
impunerea unor noi obligaţii, fi e sporirea sau diminuarea 
condiţiilor de executare a celor existente.

Capitolul al V-lea, denumit ,,Revocarea i anularea 
liberării condiţionate”, este consacrat analizei în detaliu a 
cauzelor care determină revocarea sau anularea liberării 
condiţionate în reglementarea noului Cod penal. Sunt 
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prezentate deosebirile esenţiale în ceea ce prive te cauzele 
revocării liberării condiţionate în reglementarea în vigoare 
în raport cu Codul penal anterior, în special, în sensul că în 
concepţia legii penale noi revocarea are caracter obligato-
riu în cazul săvâr irii, de către cel eliberat în termenul de 
supraveghere, a unei noi infracţiuni, indiferent de gravitatea 
acesteia. De asemenea, o cauză nouă a revocării liberării 
condiţionate o constituie nerespectarea măsurilor de supra-
veghere sau neexecutarea obligaţiilor impuse.

Anularea liberării condiţionate dobânde te în noul 
Cod penal o reglementare în premieră, inexistentă în Codul 
penal anterior.

În capitolul al VI-lea sunt tratate, într-o formă clară i 
completă, efectele liberării condiţionate, făcându-se distinc-
ţia sau deosebirea între efectele provizorii i efectele defi -
nitive în raport cu modalităţile liberării condiţionate: liberarea 
condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă, liberarea condiţi-
onată în cazul închisorii i liberarea dintr-un centru educa-
tiv sau centru de detenţie.

În ultimul capitol al lucrării autorul descrie, în detaliu 
i într-o succesiune logică, procedura liberării condiţionate. Se 

determină cadrul legal de reglementare a procedurii liberă-
rii condiţionate, instanţa competentă material i teritorial, 
modurile de sesizare a instanţei, conţinutul procesului-ver-
bal al comisiei de propuneri de eliberare condiţionată, precum 
i alte documente pe care instanţa la va utiliza pentru a- i 

forma convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat 
i se poate integra social. Este de apreciat faptul că autorul, 

ţinând seama de rolul i fi nalitatea liberării condiţionate, 
exprimă opinia argumentată că instanţa de judecată com-
petentă trebuie să procedeze la stabilirea unui termen cât 
mai scurt de la înregistrarea cererii de liberare ori a propu-
nerii comisiei de liberare condiţionată i până la judecarea 
acesteia, mai ales în cazurile în care fracţiunea de pedeapsă 
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executată de condamnat este îndeplinită sau depă-
ită. Totodată, considerăm ca utilă prezentarea datelor 

furnizate de cele 33 de instanţe competente să analizeze 
cererea sau propunerea de liberare condiţionată, cu privire 
la fi xarea termenelor de judecare a cererilor având ca obiect 
liberarea condiţionată.

Remarcăm faptul că pentru elaborarea lucrării s-au 
studiat toate sursele bibliografi ce legislative, de doctrină 
penală i jurisprudenţa relevante. Cum era i normal, au 
fost avute în seamă în special lucrările de referinţă în care 
au fost examinate sau tratate dispoziţiile din noul Cod penal 
i Legea nr. 254/2013 referitoare la liberarea condiţionată, 

precum i instrumentele juridice internaţionale sau legisla-
ţia altor state europene în această materie, pentru a pune 
în lumină măsura în care legea penală română se armoni-
zează cu acestea în ceea ce prive te reglementarea libe-
rării condiţionate.

Lucrarea î i dovede te pe deplin oportunitatea ţinând 
seama de faptul că liberarea condiţionată nu a mai fost 
tratată într-o lucrarea monografi că din 1998. În plus, trebuie 
avută în vedere evoluţia reglementării instituţiei liberării 
condiţionate după adoptarea Constituţiei i, în special, în 
concepţia noului Cod penal.

Utilitatea acestei lucrări este evidentă ţinând cont de 
destinatarii ei, care sunt toţi cei aproximativ 32.000 de con-
damnaţi afl aţi în penitenciarele din România, magistraţii 
învestiţi să acorde liberare condiţionată, avocaţii i, nu în 
ultimul rând, studenţii facultăţilor de drept.

Prof. univ. dr. Ilie Pascu

Prim-vicepre edinte
al Asociaţiei Române de Drept Penal
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