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A se vedea Cod Penal mil. § 13 cf. § 16. - Cf. anterioara Lege a Infracțiunilor 20 aug. 1842
cap. 2 și legile din 12 iulie 1848, 13 oct 1857, 6 iunie 1884 nr. 2, 26 iunie 1893 nr. 1, 31 mai
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Capitolul 1. Domeniul de aplicare a legii și principii generale pentru executarea
mandatelor de pedeapsă
§ 1. Domeniul de aplicare
Această lege este valabilă pentru executarea pedepselor cu închisoarea, reacții deosebite de
pedepse penale, retenție, pedeapsa la munca obștească, executarea pedepselor, reacții punitive
speciale, retenție, pedeapsă socială, și detenția preventivă, și pentru executarea altor reacții
atunci când acest lucru este prevăzut în mod special prin lege.
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Regele poate să dispună reguli mai detaliate referitor la activitatea autorității corecționale,
organizarea și executarea pedepselor cu închisoarea, retenția, reacții deosebite de pedepse
penale, detenție preventivă, pedeapsa la munca obștească, și alte reacții atunci când sunt
prevăzute în mod special prin lege.
0 Modificat prin legile din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian. 2006 conf. rez. 21 dec. 2005 nr.
1580), 16 dec. 2016 nr. 98 (în vig. 1 ian. 2017 conf. rez. 16 dec. 2016 nr. 1604).
§ 1 a. Executarea mandatului de pedeapsă într-un alt stat
O persoană care a fost condamnată la un mandat de pedeapsă fără suspendare, poate, ca
urmare a unei decizii a Autorității Corecționale, să execute mandatul de pedeapsă într-un alt
stat cu care Norvegia a încheiat un acord.
Persoana care execută mandatul de pedeapsă într-un alt stat în conformitate cu articolul întâi,
este considerată ca deținut într-un penitenciar din Norvegia și, cu precizările care reies din
articolul al treilea, va avea drepturile şi obligațiile care decurg din aceasta.
Serviciul de corecție va veghea ca persoanei condamnate care execută mandatul de pedeapsă
într-un alt stat în conformitate cu prevederile paragrafului întâi, să i se ofere servicii de
sănătate care sunt echivalente celor care i-ar fi fost oferite condamnatului dacă ar fi executat
mandatul de pedeapsă în Norvegia. Autoritatea Norvegiană de Sănătate Publică
monitorizează felul în care Serviciul de corecție își îndeplinește obligațiile care decurg din
această prevedere. Actul de supraveghere este aplicabil în egală măsură. Capitolul 7 din
Legea Drepturilor Pacienților şi Beneficiarilor se referă la obligațiile Autorității Corecționale
care decurg din acestea. Când i se cere, Serviciul de corecție va pune la dispoziția Autorității
Norvegiene de Sănătate Publică acele informații pe care acestea le consideră necesare pentru
a-şi putea îndeplini sarcinile în conformitate cu această prevedere. Informațiile pot să fie date
fără a fi împiedicate de secretul profesional.
Regele poate să dea regulamente complementare şi să stabilească acele excepții de la §§ 4, 7,
8 articolul întâi şi 27 care sunt necesare pentru ca pedeapsa să poată să fie executată în alt stat
în conformitate cu prevederile paragrafului întâi.
Adăugat prin legea din 19 iunie 2015 nr. 66. Abrogată prin legea din 19 iunie 2015 nr. 66
0 (în vig. 1 sept 2020).
§ 2.Scopul
Pedeapsa poate să fie executată într-un mod care ține cont de scopul pedepsei, care împiedică
comiterea unor noi infracțiuni, care este liniștitor pentru societate şi care în limitele acestea îi
asigură deținutului condiții satisfăcătoare.
Pe timpul executării mandatului de pedeapsă se va oferi un proces de reabilitare.
La detenția preventivă Serviciul de corecție va asigura condiții propice pentru a compensa
efectele negative ale izolării.
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Schimbat prin legea din 20 iunie 2014 nr. 49 (în vig. 1 iulie 2014 cf. rez. 20 iunie 2014 nr.
795).
§ 3.Conţinut
0

Executarea reacției va fi în siguranță. Conținutul se va baza pe acele măsuri pe care le are la
dispoziție Serviciul de corecție pentru a promova adaptarea condamnatului la societate.
Serviciul de corecție va asigura condițiile pentru ca condamnatul să poată face un efort
propriu pentru a preveni noi infracțiuni.
În timpul executării reacției se va pune accentul în special pe dreptul copiilor de a conviețui
cu părinții lor.
În timpul executării mandatului de pedeapsă şi a reacțiilor penale speciale condamnatul are
obligația activității. Aceasta constă din muncă, serviciu comunitar, instruire, programe şi alte
măsuri care au menirea de a preveni noi infracțiuni. Obligația activității poate să dispară în
caz de boală sau invaliditate.
La executarea mandatului de pedeapsă cu închisoarea, retenție şi reacții penale speciale va
avea loc în măsura în care este posibil un transfer treptat de la penitenciar la libertate
completă şi se va oferi participare la activități de timp liber.
Schimbat prin legea din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian. 2006 cf. rez. 21 dec. 2005 nr.
0 1580).
§ 4. Cooperare administrativă
Serviciul de corecție va veghea ca prin cooperarea cu alte instituții publice să asigure
condițiile pentru ca condamnații şi deținuții preventiv să primească acele servicii la care au
dreptul conform legislației. Cooperarea va contribui la un efort coordonat pentru a acoperi
necesitățile condamnaților şi deținuților preventiv şi pentru a promova adaptarea lor la
societate.
Capitolul 1 A. Tratarea informațiilor cu caracter personal la Serviciul de corecție
Capitolul care a fost adăugat prin legea din 17 dec. 2010 nr. 85 (în vig. 20 sept 2013 cf.
rez. din 20 sept. 2013 nr. 1098), titlul modificat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
§ 4a.Relaţia cu alte legi
0

Legea datelor personale se aplică cu reguli complementare stabilite în acest capitol.
Adăugat prin legea din 17 dec. 2010 nr. 85 (în vig. 20 sept 2013 cf. rez. 20 sept 2013 nr.
1098).
§ 4b.Responsabil de tratare
0

Prin responsabil de tratare se înțelege acela care în conformitate cu legea sau cu
regulamentul, singur sau împreună cu alții, decide scopul tratării şi care mijloace ajutătoare
vor fi folosite.
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Adăugat prin legea din 17 dec. 2010 nr. 85 (în vig. 20 sept 2013 cf. rez. din 20 sept 2013
nr. 1098).
§ 4c.Scopul tratării informațiilor cu caracter personal
0

Serviciul de corecție poate să trateze informații cu caracter personal care sunt necesare pentru
a
a)
b)

planifica, administra şi pune în aplicare reacții şi mijloace coercitive în conformitate cu §
1 al legii executării mandatelor de pedeapsă,
mențină ordinea şi liniștea şi menținerea siguranței pentru angajați, deținuți, condamnați
şi pentru societate în general,

asigura deținuților şi condamnaților condiții satisfăcătoare în timpul executării mandatelor
de pedeapsă şi a le oferi un conținut care va contribui la combaterea criminalității, printre
c)
care a asigura condițiile pentru servicii de la alte instanțe publice pentru a promova
adaptarea deținuților şi condamnaților la societate,
d) asigura dreptul copiilor la coabitarea cu părinții în condiții sigure şi stabile,
e) avertiza părțile vătămate sau urmașii acestora, cf. § 7 b,

f) efectua sondaje personale, cf. legii executării mandatelor de pedeapsă capitolul 14.

Adăugat prin legea din 17 dec. 2010 nr. 85 (în vig. 20 sept 2013 cf. rez. 20 sept 2013 nr.
0 1098), modificată prin legea din 20 ian 2012 nr. 6 (în vig. 20 ian 2012 cf. rez. 20 ian 2012
nr. 41).
§ 4d.Despre cine poate Serviciul de corecție să trateze informații cu caracter personal
Pentru scopurile menționate la § 4c Serviciul de corecție poate să trateze informații cu
caracter personal despre
a)

condamnați şi deținuți,

b)

rude apropiate şi alte persoane care au contactul cu sau încearcă să intre în contact cu
condamnații sau deținuții,

d)

copiii condamnaților sau deținuților şi rudele apropiate ale copiilor sau alte persoane care
îi au în grijă,

c) persoane care au sau solicită accesul la perimetrele de penitenciare,
e) învinuiți sau acuzați care sunt supuși verificărilor personale.

Adăugat prin legea din 17 dec 2010 nr. 85 (în vig. 20 sept 2013 cf. rez. 20 sept 2013 nr.
1098), modificată prin legea din 20 ian 2012 nr. 6 (în vig. 20 ian 2012 cf. rez. 20 ian 2012
0
nr. 41).
§ 4e.Cerinţa de reglementare a unei tratări
Regele emite regulamente despre printre altele
a)

b)

temeiul legal care stă la baza tratării,
scopul tratării,
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c)

cine este răspunzător pentru tratare,

d)

care categorii de informații pot să fie înregistrate,

f)

accesul la eliberarea informațiilor,

h)

siguranța informațiilor şi controlul intern.

e) cine din Serviciul de corecție are accesul la informații,
g) obligația de a informa, accesarea, corectare, blocarea şi ștergerea informațiilor,
0

Adăugat prin legea din 17 dec. 2010 nr. 85 (în vig. 20 sept 2013 cf. rez. 20 sept. 2013 nr.
1098).

Capitolul 1 B. În special despre tratarea informațiilor cu caracter personal în cadrul
sistemului Infoflyt
0 Capitol adăugat prin legea din 23 ian. 2015 nr. 3.
§ 4f. Scopul tratării informațiilor cu caracter personal în sistemul Infoflyt
Serviciul de corecție poate să trateze în sistemul Infoflyt informații cu caracter personal
despre condamnați şi deținuți dacă este necesar pentru a
a) preveni şi împiedica evadarea atunci când există pericolul de evadare
b) preveni şi împiedica lovituri din afară pentru a ajuta la evadare
c)

preveni şi împiedica luarea de ostateci

preveni, împiedica şi combate criminalitatea organizată, terorismul, extremismul violent
d) sau altă criminalitate gravă în timpul șederii în detenție preventivă, executării mandatelor
de pedeapsă şi altor reacții de pedeapsă penale sau
e)

asigura siguranța condamnaților sau deținuților sau altor persoane cu nevoi deosebite de
protecție.

La evaluarea dacă este necesar să fie tratate informații cu caracter personal în sistemul
Infoflyt, Serviciul de corecție va pune în special accentul pe natura faptei penale şi gravitatea
acesteia, antecedentele penale, comportamentul în timpul executării pedepselor anterioare,
dacă mai există alte fapte penale care sunt în curs de anchetare sau tratare în instanțe de
judecată, legătura cu rețele infracționale, cunoștința partenerului de cooperare despre
condamnat sau deținut, şi alte fapte care dau motiv de bănuială că respectiva persoană va
comite sau va fi complice la fapte așa cum se menționează la articolul întâi litera a până la d.
Dacă condamnatul sau deținutul este înregistrat în sistemul Infoflyt, Serviciul de corecție
poate să trateze informații cu caracter personal despre vizitatorii respectivului, contactele prin
telefon sau corespondență, membri de familie, prieteni, cunoștințe, şi alte persoane care au
sau solicită contactul cu condamnații sau deținuții sau cu care condamnații sau deținuții
solicită contactul, atunci când se presupune că contactul a fost stabilit sau se dorește stabilit
pentru a comite sau a fi complice la fapte așa cum se menționează la articolul întâi litera a
până la d.
Serviciul de corecție poate de asemenea să trateze informații cu caracter personal despre alte
persoane, daca acest lucru este necesar pentru a asigura siguranța persoanelor înşile sau a
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condamnaților sau deținuților în cazuri unde există o necesitate specială de protecție în
conformitate cu articolul întâi litera e.
0 Adăugat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
§ 4g. Obligația Autorității Corecționale de informare
Funcționarul de la Serviciul de corecție care tratează dosarul îl va informa pe cel înregistrat
că în sistemul Infoflyt sunt tratate informații despre respectiva persoană şi că aceste
informații pot să fie puse la dispoziția poliției şi a procuraturii, în conformitate cu § 4i.
Responsabilul cu tratarea cazului poate să nu îl informeze pe cel înregistrat dacă
a)

acest lucru este necesar pentru a proteja scopurile din § 4f articolul întâi litera a până la e.

b) este necesar din considerente de securitate națională sau publică.

c) informațiile au fost primite de la Serviciul de securitate al Poliției sau
d)

cel înregistrat nu este condamnat sau deținut, şi nu este deschis un dosar propriu despre
respectivul în sistemul Infoflyt.

0 Adăugat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
§ 4h.Dreptul la acces al celui înregistrat

Cel înregistrat care solicită acest lucru, va primi accesul la informațiile care sunt înregistrate
despre respectivul în sistemul Infoflyt şi acele informații care au fost predate poliției şi
procuraturii.
Accesul poate fi interzis complet sau parțial dacă
a)

acest lucru este necesar pentru a proteja scopurile din § 4f articolul întâi litera a până la e.

b) este necesar din considerente de securitate națională sau publică.

c) informațiile au fost primite de la Serviciul de securitate al Poliției sau
Dacă nu se aprobă cererea de acces şi dacă există temei pentru Serviciul de corecție să nu îl
informeze pe cel înregistrat în conformitate cu § 4g articolul al doilea, va fi dat un răspuns
care nu semnifică că există o înregistrare în sistemul Infoflyt.
0 Adăugat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
§ 4i. Predarea la poliție şi procuratură.
Dacă acest lucru este necesar pentru a proteja scopurile din § 4f articolul întâi litera a până la
e sau pentru ca poliția să poată să efectueze o evaluare a riscului în legătură cu deținutul sau
condamnatul înregistrat, Serviciul de corecție poate să predea poliției şi procuraturii fără a fi
împiedicată de secretul profesional.
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0 Adăugat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
§ 4j. Inspectoratul de date : control şi mijloace
La cererea celui care a fost sau se presupune a fi fost înregistrat, Inspectoratul de date va
controla că informațiile despre respectivul sunt tratate în conformitate cu legea şi că regulile
despre obligația de a informa şi de acces au fost urmate. Aceasta nu se referă la informații pe
care Serviciul de corecție le-a primit de la Serviciul de securitate al Poliției.
Dacă Serviciul de corecție sau poliția a decis să facă excepție de la obligația de informare în
conformitate cu § 4 g articolul al doilea sau Legea registrului poliției § 48, răspunsul nu va
semnifică că există o înregistrare în sistemul Infoflyt.
Inspectoratul de date nu poate ordona accesul la informații pe care Serviciul de corecție sau
poliția le-au exclus de la dreptul de acces conform § 4h articolul al doilea sau Legea
Registrului Poliției § 49 articolul al patrulea.
0 Adăugat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
§ 4k.Regulamente
Regele poate emite regulamente despre
a)

b)
c)

Răspunderea de tratare

Tipul informațiilor care pot fi tratate
Calitatea informațiilor

d) accesul
e)

Cooperarea cu poliția

f) Procedura de deschidere şi de închidere a unui dosar
g)

h)

Obligativitatea informației
Accesul

i) corectarea, blocarea şi ștergerea

j) Datoria de a acționa în caz de greșeli sau lipsuri
k)
l)

m)

Păstrarea şi utilizarea informațiilor blocate

Predarea de informații către poliție
Reguli de tratare a dosarelor

n) Contestații şi termene de contestație
o)
p)

Control şi

Siguranța informatică şi controlul intern.

0 Adăugat prin legea din 23 ian 2015 nr. 3.
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Capitolul 2. Prevederi administrative ş.a.
Titlul modificat prin legea din 7 martie 2008 nr. 5 (în vig. 1 iulie 2008 cf. rez. 7 martie
2008 nr. 242).
§ 5.Împărţirea organizatorică a Autorității Corecționale
0

Serviciul de corecție este împărțită în Direcția Autorității Corecționale, pe nivel regional şi
local.
Direcția Autorității Corecționale are răspunderea pentru conducerea de specialitate şi
administrativă a Autorității Corecționale. Conducătorul este numit de Rege.
Nivelul regional este condus dpdv de specialitate şi administrativ de un director regional. Se
poate decide ca directorul regional să fie angajat pe termen fix.
Regele poate să dea reguli mai detaliate despre activitatea şi organizarea Autorității
Corecționale, şi despre executarea pedepsei, retenției, reacții speciale de pedeapsă, detenția
preventivă, pedeapsa la munca obștească, şi alte reacții de pedeapsă atunci când este decis în
mod special prin lege.
Modificat prin legile din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 des 2005 nr.
1580), 28 feb 2014 nr. 3.
§ 6.Autoritatea de a pronunța decizii
0

În conformitate cu această lege deciziile sunt luate la nivel local cu excepția când reiese
altceva din articolul al doilea.
Nivelul regional dă decizii în toate cazurile conforme cu paragraf § 11, § 37 articolul patru şi
articolul șapte punctul trei, paragraf § 38 articolul trei şi patru, paragraf § 44 articolul doi şi
paragraf § 58 articolul doi. Când condamnatul a primit o pedeapsă cu închisoarea de mai mult
de zece ani, a fost condamnat la o reacție specială de pedeapsă sau retenție sau deținut într-o
secție cu nivel extrem de înalt de securitate conform paragraf § 10 articolul doi, nivelul
regional dă de asemenea decizii conform paragraf §§ 12 până la 16, 20, 33, 35, 36 şi 42 până
la 44.
În cazuri unde condamnatul are sub 18 ani, se va trimite copia tuturor deciziilor care au fost
date la nivel local până la nivel regional.
Modificat prin legile din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian. 2006 cf. rez. 21 dec. 2005 nr.
0 1580), 29 iunie 2007 nr. 84 (în vig. 1 aug 2008 cf. rez. 13 iunie 2008 nr. 586), 24 iunie
2011 nr. 34, 20 ian. 2012 nr. 6 (în vig. 20 ian. 2012 cf. rez. 20 ian. 2012 nr. 41).
§ 7.Reguli de tratare a dosarelor
Legea Administrației Publice se aplică cu următoarele excepții:
Conform acestei legi condamnați, deținuți sau angajați în Serviciul de corecție nu pot să
fie reprezentanți legali pentru o persoană care se află în curs de a executa un mandat de
a)
pedeapsă sau pentru un deținut.
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b)

Tratarea cazului poate să fie verbală atunci când este necesar din motive de timp. Este
valabil şi la decizie şi informarea condamnatului sau deținutului despre decizie.

O parte nu are dreptul la acces la un document care conține informații care nu este de
dorit să fie cunoscute de altă persoană. Partea nu are nici dreptul să ia cunoștință
c)
informațiile dintr-un document dacă accesul nu este recomandabil din motive de
siguranță, sau din considerente față de anchetarea altor infracțiuni.

Se poate face excepție de la obligația de a motiva decizii conform Legii Administrației
d) Publice paragraf § 24 dacă motivarea va divulga informații care sunt excluse de la acces
conform literei c.

Termenul de contestație în cazuri conform cu această lege este de 7 zile. Aceasta nu se
referă la cazuri despre reacția la încălcare conform paragraf § 40 articolul întâi până la
e)
șase inclusiv şi § 58 articolul întâi. În asemenea cazuri termenul de contestație este de 48
de ore.
Nu se poate face contestație la decizia de a înainta un caz la Curte conform paragraf § 44
f) articolul al doilea, § 58 articolul al doilea sau Cod Penal paragraf § 39 articolul întâi şi al
doilea. Valabil şi pentru decizia de inserare în închisoare conform paragraf § 11.
Direcția Autorității Corecționale şi nivelul regional pot, chiar dacă termenii din Legea
Administrației Publice § 35 articolul al treilea sunt depășiți, să modifice din proprie
g)
inițiativă o decizie care a fost luată de o instanță subordonată în defavoarea
condamnatului sau deținutului dacă există motive deosebite pentru aceasta.

i)

h)
Orice persoană care este angajată de sau execută muncă pentru Autoritatea Corecțională,
are secretul profesional față de ceea ce respectivul a aflat în legătură cu ceea ce are de-a
face cu siguranța din penitenciare şi în legătură cu executarea pedepsei în afara
penitenciarelor.
Secretul profesional nu împiedică Serviciul de corecție să dea informații părții vătămate
din cazul penal sau urmașilor acesteia, așa cum se menționează la paragraf § 16 articolul
al șaptelea, § 20 articolul al doilea, § 36 articolul al treilea, § 40 ultimul articol, § 42
articolul al șaselea şi al șaptelea, şi Cod Penal paragraf § 45 articolul al șaselea.

Modificat prin legile din 30 aug 2002 nr. 67 (în vig. 1 ian 2003 cf. rez. 30 aug 2002 nr.
938), 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 nov 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr. 1138), 17 dec. 2010
0 nr. 85 (în vig. 17 dec. 2010 cf. rez. 17 dec. 2010 nr. 1668), 14 iunie 2013 nr. 44, 28 feb
2014 nr. 3, 9 mai 2014 nr. 16 (în vig. 9 mai 2014 cf. rez. 9 mai 2014 nr. 625), 19 iunie
2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 7 a. Obligația de a informa față de Autoritatea Corecțională
Înainte de a se da informații așa cum se menționează la articolul al doilea, se va încerca să se
obțină colaborarea sau consimțământul de la cel pe care îl privesc informațiile respective.
Fără a fi împiedicată de secretul profesional, Serviciul de corecție are dreptul de a procura
informații de la:
Registrul populației - informații despre deținut: numele, CNP, locul nașterii, domiciliul şi
a. cetățenia.
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Angajații din protecția minorilor şi serviciile sociale - informații despre situația
deținutului dpdv al copiilor şi familiei care sunt necesare pentru a respecta considerentele
b. față de minor şi de restul familiei în timpul executării mandatului de pedeapsă, în timpul
învoirilor, la eliberare, şi la transferul către alte forme de executare decât penitenciarul cu
nivel înalt de securitate.
Personalul sanitar din servicii de sănătate şi de îngrijire – informații așa cum se
c. menționează la litera b, precum şi informații care sunt strict necesare pentru a evita
pericolul pentru viața şi sănătatea deținutului însuși, alți deținuți, şi angajați.

Furnizorii de acces la rețelele de comunicații electronice sau servicii de comunicare –
d. informații despre numere de telefon secrete pe bază de contract şi alte informații despre
abonament.
Informațiile vor fi date fără întârzieri nemotivate. Directorul regional decide cine are
autorizație de a procura şi primi informațiile așa cum se menționează în cele de mai sus.
Adăugat prin Legea din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct 2007 nr.
1138), modificat prin legile din 17 dec. 2010 nr. 85 (în vig. 17 dec. 2010 cf. rez. 17 dec.
0
2010 nr. 1668), 24 iunie 2011 nr. 30 (în vig. 1 ian. 2012 cf. rez. 16 dec. 2011 nr. 1252), 14
iunie 2013 nr. 44.
§ 7 b. Avizarea părții vătămate sau urmașilor acesteia
Pentru reguli referitoare la avizarea părții vătămate sau urmașilor acesteia în privința
deciziilor Autorității Corecționale, a se vedea paragraf § 16 articolul al șaptelea, § 20 articolul
al doilea, § 36 articolul al treilea, § 40 ultimul articol, § 42 articolul al șaselea şi al șaptelea şi
Codului Penal § 45 articolul al șaselea.
Adăugat prin legea din 7 martie 2008 nr. 5 (în vig. 1 iulie 2008 cf. rez. 7 martie 2008 nr.
0 242), modificat prin legile din 14 iunie 2013 nr. 44, 9 mai 2014 nr. 16 (în vig. 9 mai 2014
cf. rez. 9 mai 2014 nr. 625), 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 8. Cerințe pentru angajați etc.
Pentru a fi angajat la Serviciul de corecție se pot pune condiții speciale de educație. Nu
trebuie să existe nimic de imputat la cazierul angajaților din Serviciul de corecție sau a celor
care efectuează muncă acolo ca o verigă din cooperarea administrativă. Pentru a controla că
cerința de cazier este îndeplinită, Serviciul de corecție va cere să i se prezinte un certificat
exhaustiv de poliție. Certificatul exhaustiv de poliție poate să fie solicitat şi pentru alte
persoane care efectuează muncă pentru Autoritatea Corecțională. La evaluarea dacă persoane
ca acelea menționate la punctul anterior pot să efectuează muncă pentru Autoritatea
Corecțională, se va ține printre alte cont de legătura respectivului cu Autoritatea Corecțională,
ce sarcini se efectuează şi durata acestora, şi cu cine are respectivul contactul în timpul
efectuării sarcinilor de lucru.
Un angajat poate să fie mutat temporar sau permanent la o altă unitate de funcționare a
Autorității Corecționale dacă acest lucru este impus din considerente față de serviciu.
Modificat prin legea 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1138).
§ 9. Consiliul de supraveghere
0
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Consiliile de supraveghere vor efectua controale la penitenciare şi birourile de probațiune şi
cu tratarea condamnaților şi deținuților. Serviciul de corecție decide repartizarea geografică a
zonelor de răspundere pentru consiliile de supraveghere. Regele dă în regulamente reguli mai
detaliate despre controalele la penitenciare şi birourile de probațiune şi cu tratarea
condamnaților şi deținuților.
0

Modificat prin legea din 16 dec. 2016 nr. 98 (în vig. 1 ian. 2017 cf. rez. 16 dec. 2016 nr.
1604).

Capitolul 3. Pedeapsa cu închisoarea, retenția şi reacții de pedepse penale speciale
Titlul modificat prin legea din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian. 2006 cf. rez. 21 dec.
2005 nr. 1580).
§ 10. Metode de punere în aplicare
0

Pedeapsa cu închisoarea, retenția şi reacțiile de pedepse penale speciale pot să fie executate
a) în penitenciare cu nivel înalt de securitate (penitenciare închise),

b) în penitenciare cu nivel redus de securitate (penitenciare deschise),
c)

în locuințe de tranziție,

d) în afara penitenciarelor în condiții speciale conform paragraf § 16, sau
e) eliberat de probă în condiții conform paragraf § 43 articolul al doilea.

Secțiile din penitenciarele cu nivel înalt de securitate pot să fie organizate pentru deținuții cu
nevoi speciale, de exemplu persoane care au fost condamnate la reacții de pedeapsă penale
speciale sau retenție, sau adaptate cu nivel extrem de înalt de securitate.
Pedeapsa poate să fie executată prin ședere de toată ziua în instituție sau spital cf. §§ 12 şi 13.
Pedeapsa alternativă cu închisoarea stabilită conform § 55 Cod Penal, poate să fie executată
ca executarea unei amenzi conform § 16 a.
Pentru condamnații sub 18 ani sondajul personal care a fost efectuat conform paragrafului
§ 161 a, poate să stea la baza alegerii formei de executare a pedepsei şi alte decizii despre
executarea mandatelor de pedeapsă. Dacă a trecut mai mult de un an de la efectuarea
sondajului personal şi până ce se pune în aplicare executarea pedepsei se va efectua un nou
sondaj personal, sau dacă personalitatea copilului, situația de viață sau perspectivele de viitor
ale copilului sunt schimbate în mod semnificativ.
În vig. 1 martie 2002 cu excepția articolului întâi litera c.
Modificat prin legile din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian. 2006 cf. rez. 21 dec. 2005 nr.
1580), 20 ian. 2012 nr. 6 (în vig. 20 ian. 2012 cf. rez. 20 ian. 2012 nr. 41), 24 iunie 2011
0
nr. 35 (în vig. 1 ian. 2014 cf. rez. 29 nov 2013 nr. 1363), 9 mai 2014 nr. 16 (în vig. 9 mai
2014 cf. rez. 9 mai 2014 nr. 625), 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
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§ 10 a. Reguli speciale pentru deținuții tineri
Când o persoană sub 18 ani intră în penitenciar, șederea sa va fi adaptată nevoilor
respectivului. Unitățile care se întemeiază special pentru deținuții sub 18 ani vor avea o
echipă interdisciplinară care va veghea la respectarea tinerilor în timpul executării pedepsei şi
va pregăti timpul de după eliberare.
Serviciul de corecție dă prevederi complementare despre cerințele pe care trebuie să le
îndeplinească penitenciarele care se folosesc pentru deținuții sub 18 ani, cerințele pentru
educația angajaților, precum şi față de compoziția, funcțiile şi sarcinile echipei
interdisciplinare.
Adăugat prin legea din 20 ian. 2012 nr. 6 (în vig. 30 oct. 2015 cf. rez. 30 oct. 2015 nr.
0 1233).
§ 11. Depunerea în închisoare şi locuință de tranziție
Serviciul de corecție îl va băga pe condamnat direct în penitenciar cu nivel înalt de securitate
dacă nu este decis altceva cu temei legal în această lege. Condamnatul trebuie în măsura în
care este posibil şi adecvat scopului să fie introdus într-un penitenciar din apropierea
locuinței sale.
Dacă este impus din motive de securitate speciale, condamnatul poate să fie introdus într-o
secție cu nivel înalt de securitate conform articolului al doilea.
§ 10
Condamnații cu necesități deosebite, printre care se numără si persoanele care au fost
condamnate la o reacție excepțională de pedeapsă sau la retenție, trebuie să fie introduși în
secții care sunt pregătite pentru aceasta conform paragraf § 10 articolul al doilea.
Serviciul de corecție va evalua dacă condamnatul poate să fie introdus într-un penitenciar cu
nivel mai scăzut de securitate dacă a fost condamnat la un mandat de pedeapsă cu închisoarea
de până la 2 ani. O asemenea inserare nu va fi decisă dacă scopul pedepsei sau considerente
de securitate sunt împotriva, sau dacă este motiv de a presupune că condamnatul se va
eschiva de la executarea pedepsei. În cazuri speciale condamnatul poate să fie introdus direct
într-un penitenciar cu nivel mai scăzut de securitate chiar dacă a fost condamnat la un mandat
de pedeapsă cu închisoarea de peste 2 ani.
Serviciul de corecție va evalua dacă condamnatul poate să fie introdus direct într-o locuință
de tranziție dacă el a fost condamnat la un mandat de pedeapsă cu închisoarea de până la 1
an. Este valabil în același mod articolul patru al doilea punct.
Serviciul de corecție va evalua întotdeauna să introducă condamnații sub 18 ani în
penitenciare cu nivel scăzut de securitate sau într-o locuință de tranziție.
Modificat prin legile din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian. 2006 cf. rez. 21 dec. 2005 nr.
0 1580), 20 ian. 2012 nr. 6 (în vig. 20 ian. 2012 cf. rez. 20 ian. 2012 nr. 41), 14 iun. 2013 nr.
44.
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§ 12. Executarea mandatului de pedeapsă într-o instituție
În cazuri deosebite pedeapsa poate fi executată complet sau parțial prin șederea toată ziua
într-o instituție dacă șederea este necesară pentru a ameliora aptitudinile condamnatului de a
funcționa social şi în conformitate cu legea, sau dacă există alte motive puternice pentru
aceasta. Condamnatul va putea fi reținut deși se împotrivește şi adus înapoi dacă lipsește,
dacă este necesar cu forța şi cu ajutor din partea unei autorități publice. Serviciul de corecție
nu va decide o asemenea executare dacă există motive de securitate care dau de bănuit că
condamnatul se va eschiva de la executare.
0 Modificat prin legea din 15 iunie 2001 nr. 64 (în vig. 1 ian 2002).
§ 13. Executarea mandatului de pedeapsă într-un spital
Serviciul de corecție poate să decidă că pedeapsa poate să decidă executarea mandatului de
pedeapsă prin șederea toată ziua într-un spital dacă este necesar pentru tratarea unor boli, iar
tratamentul nu poate să fie acordat în timpul executării ordinare a pedepsei.
§ 14. Transferarea între diferite forme de executare a mandatului de pedeapsă
Serviciul de corecție poate să transfere deținuții într-un alt penitenciar dacă
a) este probabil că deținuții au comis sau vor comite o faptă penală,
b)

există motiv de a presupune că deținuții se vor eschiva de la executarea mandatului de
pedeapsă,

este necesar pentru a împiedica deținuții, în ciuda faptului că a avut loc convorbirea
c) comportamentală, continuă să afecteze mediul din penitenciar într-un mod extrem de
negativ,
d) transferul este necesar pentru a menține liniștea, ordinea şi siguranța în penitenciar,
e) este necesar din motive de clădiri sau personal angajat sau lipsa de loc,
f)

când există condiții deosebite care fac ca transferul să fie necesar din considerație față de
un deținut sau un angajat sau exercitarea îndatoririlor de serviciu ale acestuia, sau

g) este necesar pentru a evita un amestec de nedorit al deținuților.

Serviciul de corecție poate de asemenea să transfere un deținut într-un alt penitenciar dacă
transferul este favorabil pentru deținuții.
Deținuții care execută mandatul de pedeapsă într-un penitenciar cu nivel extrem de înalt de
securitate, pot fi transferați într-un alt penitenciar pentru a preveni deranjarea liniștii, ordinii
şi siguranței în secție chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile conform articolului întâi literele
a până la e.
Condamnatul care solicită singur poate să fie transferat într-un alt penitenciar dacă este
corespunzător pentru continuarea executării mandatului de pedeapsă.
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Condamnații care execută mandatul de retenție sau o reacție penală excepțională într-un
penitenciar, pot să fie transferați în secții facilitate pentru deținuți cu nevoi speciale, cf.
paragraf § 10 articolul al doilea, chiar dacă condițiile din primul articol literele a până la g sau
articolul al doilea nu sunt îndeplinite. Transferul trebuie să fie necesar pentru a preveni
deranjarea liniștii, ordinii şi siguranței sau pentru a salvgarda necesitățile deosebite ale
condamnatului.
Condamnații pot fi mutați temporar într-un alt penitenciar în legătură cu un proces. În cazuri
excepționale este posibil ca legătura cu ședința Curții să aibă loc de la penitenciar la arestul
poliției. Șederea în arestul poliției trebuie să fie cât mai scurtă cu putință.
Condamnații care execută mandatul de pedeapsă în afara penitenciarului conform § 16, pot fi
transferați înapoi în penitenciar dacă este probabil că au comis sau vor comite o faptă penală,
se vor eschiva de la executarea pedepsei, sau încălca condițiile pentru executarea pedepsei în
afara penitenciarului.
Condamnatul nu va fi transferat într-un penitenciar mai restrictiv decât este necesar.
Modificat prin legile din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1138), 14 iunie 2013 nr. 44.
§ 15. Transferul într-un penitenciar mai puțin restrictiv
0

Deținuții în secții cu nivel extrem de înalt de securitate, sau care sunt facilitate pentru deținuți
cu necesități speciale, pot fi transferați într-un penitenciar cu nivel înalt de securitate dacă nu
există niciun motiv de securitate împotriva mutării sau dacă nu există motiv de a presupune
că deținuții se vor eschiva de la executarea mandatului de pedeapsă. Același lucru se aplică şi
persoanelor care în conformitate cu Legea îngrijirii sănătății mintale § 5-6 s-a decis să fie
mutate la o instituție subordonată Serviciilor Corecționale atâta vreme cât consimt. Serviciul
de corecție va evalua deținuții în secții cu nivel extrem de înalt de securitate pentru transferul
în penitenciare cu nivel înalt de securitate la interval de nu mai mult de 6 luni.
Deținuții pot, după ce au executat o parte a mandatului de pedeapsă, să fie transferați dintr-un
penitenciar cu nivel înalt de securitate în penitenciare cu nivel mai scăzut de securitate.
Deținuții nu vor fi transferați dacă scopul pedepsei sau motive de securitate sunt împotrivă,
sau dacă există motiv de a presupune că condamnatul se va eschiva de la executarea pedepsei.
Serviciul de corecție va evalua transferul în penitenciar cu nivel mai redus de securitate
atunci când a mai rămas un an până când deținutul poate să fie eliberat de probă.
Deținuții pot să fie transferați dintr-un penitenciar cu nivel înalt sau scăzut de securitate într-o
locuință de tranziție atunci când a fost executată o parte a pedepsei. Deținutul nu va fi
transferat dacă scopul pedepsei sau motive de securitate sunt împotrivă, sau dacă există motiv
de a presupune că deținuții se vor eschiva de la executarea mandatului de pedeapsă.
Transferul trebuie să fie expedient pentru a încuraja o evoluție pozitivă şi a combate nouă
criminalitate.
0 Modificat prin legea din 15 iunie 2001 nr. 64 (în vig. 1 ian. 2002).
§ 16. Executarea mandatului de pedeapsă în afara penitenciarului
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Dacă este adecvat pentru a asigura o evoluție extrem de pozitivă şi a combate nouă
criminalitate, Serviciul de corecție poate să-l transfere pe condamnat la executarea
mandatului de pedeapsă în afara penitenciarului cu condiții speciale atunci când a fost
executată mai mult de jumătate din mandatul de pedeapsă. Serviciul de corecție va evalua
întotdeauna dacă sunt îndeplinite condițiile pentru a transfera condamnați sub 18 ani pentru
executarea mandatului de pedeapsă în afara penitenciarului când a fost executată jumătate din
mandatul de pedeapsă. Transferul nu va fi decis dacă scopul pedepsei sau considerente de
executare a pedepsei în condiții de securitate sunt împotrivă.
Dacă pedeapsa cu închisoarea la care a fost condamnat respectivul sau timpul care mai
rămâne până la eliberare este de până la 4 luni, şi pentru a asigura o evoluție extrem de
pozitivă şi a combate nouă criminalitate, pedeapsa poate să fie executată în afara
penitenciarului cu condiția ca condamnatul să se supună la controlul electronic.
Serviciul de corecție va evalua întotdeauna dacă condamnatul sub 18 ani îndeplinește
condițiile pentru a executa mandatul de pedeapsă în afara penitenciarului cu controlul
electronic. Pentru condamnatul sub 18 ani nu se aplică condiția ca pedeapsa la care a fost
condamnat sau timpul restant până la eliberarea așteptată este mai puțin de 4 luni. Serviciul
de corecție poate să dea regulament cu prevederi generale despre folosirea controlului
electronic. Se aplică în mod echivalent articolul întâi punctul trei.
O condiție pentru executarea mandatului de pedeapsă în afara penitenciarului este ca
condamnatul să aibă domiciliu stabil şi să fie angajat într-o formă de serviciu, învățământ, sau
alte activități. Condamnatul nu va folosi droguri, anestezice, preparate cu hormoni sau alte
substanțe chimice care nu au fost prescrise legal.
Dacă pare necesar pentru o executare a mandatului de pedeapsă în afara penitenciarului,
Serviciul de corecție va stabili condiții speciale. Serviciul de corecție poate printre altele să
stabilească ca condamnatul să
a)

b)

fie supus unui tratament,
participe la un program,

c)

ia Antabuse sau alte medicamente prescrise,

e)

să nu mai frecventeze anumite persoane.

d)

respecte deciziile despre locuința sa, sau

Serviciul de corecție poate să ridice condiții impuse, să schimbe sau să pună noi condiții dacă
acestea par necesare din considerentele față de o executare a mandatului de pedeapsă pentru o
executare în siguranță a pedepsei.
Serviciul de corecție va controla că condamnatul respectă condițiile şi termenii prevăzuți. Ca
o verigă în control se pot pune în aplicare măsuri conform § 56. Dacă sunt încălcate condițiile
sau termenii, sau dacă este probabil că condamnatul a comis sau va comite o faptă penală sau
se va eschiva de la executarea mandatului de pedeapsă, se aplică prevederile de reinserare în
penitenciar din § 14 articolul al șaselea şi al șaptelea.
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Dacă este important pentru partea vătămată din cazul penal sau pentru urmașii acesteia să afle
când va fi executat mandatul de pedeapsă în afara penitenciarului, Serviciul de corecție va
aviza în prealabil partea vătămată sau urmașii acesteia. Avizul se va referi şi la informații
despre condiții care au fost impuse cu temei în § 16 articolul patru litera d şi e, dacă aceste
condiții privesc partea vătămată sau urmașii acesteia.
Condamnatului şi părții vătămate li se va oferi un proces de împăciuire. Dacă ei ajung la un
consens ca să respecte deciziile despre locul de reședință, sau evită să frecventeze anumite
persoane, Serviciul de corecție va ține cont de acord la stabilirea condițiilor pentru executarea
mandatului de pedeapsă în afara penitenciarului. Serviciul de corecție nu are nevoie să țină
cont de acord dacă acesta ar fi nerezonabil pentru partea vătămată sau pentru condamnat.
Modificat prin legile din 29 iun. 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1138), 29 iun. 2007 nr. 84 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr. 1139, nou articol al
doilea în vig. 1 aug 2008 cf. rez. 13 iun. 2008 nr. 586), 20 ian. 2012 nr. 6 (în vig. 20 ian.
0 2012 cf. rez. 20 ian. 2012 nr. 41), 24 mai 2013 nr. 19, 28 feb 2014 nr. 3, 9 mai 2014 nr. 16
(în vig. 9 mai 2014 cf. rez. 9 mai 2014 nr. 625), 20 iun. 2014 nr. 49 (în vig. 1 iulie 2014 cf.
rez. 20 iun. 2014 nr. 795).
§ 16 a. Executarea pedepsei subsidiare prin executarea unei amenzi
Dacă cel care va executa pedeapsa subsidiară stabilită prin sentință penală, amendă
contravențională sau simplificată, Serviciul de corecție poate să decidă că pedeapsa
subsidiară se va executa prin executarea unei amenzi. Executarea amenzii presupune că cel
amendat are domiciliul şi rezidența în Norvegia în timpul când o execută. Serviciul de
corecție va solicita consimțământul celui amendat atunci când îl convoacă pentru executarea
pedepsei subsidiare cu închisoarea.
Dacă sunt îndeplinite condițiile pentru executarea unei amenzi, Serviciul de corecție va stabili
un număr de ore pentru executarea amenzii între 2 şi 180 de ore şi o perioadă de executare
între 20 de zile şi 6 luni.
Serviciul de corecție stabilește conținutul mai detaliat al executării amenzii în cadrul care a
fost stabilit în sentința la amendă sau în amenda contravențională. § 53 articolul întâi şi al
treilea, § 54 articolul întâi litera a până la c şi e, articolul al doilea şi al treilea, şi § 57 se
aplică corespunzător. Serviciul de corecție va verifica că cel amendat respectă condițiile şi
termenii.
Dacă cel amendat încalcă intenționat sau din neglijență deciziile date în sau în conformitate
cu articolul al treilea, Serviciul de corecție îi va atrage atenția celui amendat, îi va clarifica
condițiile într-o manieră adecvată, şi îl va înștiința pe cel amendat de consecințele încălcărilor
repetate.
La încălcări repetate ale condițiilor sau termenilor, sau dacă este probabil că condamnatul a
comis sau va comite o faptă penală sau se va eschiva de la executarea mandatului de
pedeapsă, se aplică prevederile de reinserare în penitenciar din § 14 articolul al șaptelea şi al
optulea. Serviciul de corecție poate să întrerupă executarea mandatului de pedeapsă.
Ministerul a emis un regulament cu reguli mai detaliate despre executarea amenzii, printre
care stabilirea numărului de ore, conținutul şi executarea, şi întreruperea.
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Adăugat prin legea din 24 iun. 2011 nr. 35 (în vig. 1 ian. 2014 cf. rez. 29 noi. 2013 nr.
0 1363), schimbat prin legile din 19 iun. 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015), 16 dec. 2016
nr. 98 (în vig. 1 ian. 2017 cf. rez. 16 dec. 2016 nr. 1604).
§ 17. Comunitate cu alți deținuți
În măsura în care este practic posibil deținuții vor avea accesul la comunitate cu alți deținuți
în timpul lucrului, învățăturii, programelor sau altor măsuri, şi în timpul liber. Serviciul de
corecție poate să decidă excluderea parțială sau completă de la comunitate conform
prevederilor din § 29 articolul doi şi §§ 37, 38, 39 şi 40 articolul doi litera d. Noaptea,
deținuții vor fi într-o cameră de o persoană dacă nu există nici o piedică dpdv al sănătății sau
lipsei de spațiu.
Comunitatea cu alți deținuți care execută mandate de pedeapsă în secții așa cum se
menționează în § 10 articolul doi, poate să fie limitată complet sau parțial din motive de
liniște, ordine şi securitate, sau dacă este necesar din cauza deținuților înşile sau a altor
deținuți, şi dacă nu pare a fi o măsură abuzivă.
§ 18. Lucrul, învățătura, programe sau alte măsuri
Serviciul de corecție va înlesni ca deținuții să primească o ofertă de activități în cursul zilei.
§ 19. Prestații de șomaj
Condamnații care execută un mandat de pedeapsă în închisoare, sau în afara închisorii
conform §§ 12 şi 13, pot să beneficieze de prestații de șomaj. Baremurile sunt stabilite de
Agenția corecțională.
0 Modificat prin legea din 28 feb. 2014 nr. 3.
§ 20. Învoiri
Serviciul de corecție poate să le dea deținuților permisiunea să participe la lucru, învățământ,
programe sau alte măsuri în afara penitenciarului dacă nu există motive de securitate care să
împiedice acest lucru, şi dacă nu sunt motive de a presupune că deținutul se va eschiva de la
executarea mandatului de pedeapsă.
După scăzămintele prevăzute prin lege se poate cere ca salariul datorat din muncă poate să fie
transferat către Autoritatea Corecțională. Penitenciarul poate după aceea să îi scadă
deținutului din salariu pentru șederile în învoire. Baremurile sunt stabilite de Agenția
corecțională. Dacă deținutul însuși este răspunzător pentru cumpărarea şi gătirea propriei
mâncări, nu se va scădea pentru aceasta. Ministerul poate să dea regulamente despre
acoperirea de către deținuți a cheltuielilor de întreținere pe timpul învoirilor, printre care
pentru ce elemente de costuri se pot efectua scăzăminte pentru a calcula cheltuielile.
Ministerul poate de asemenea să dea regulamente despre cum vor dispune Serviciul de
corecție şi deținutul de restul salariului după scăderea cheltuielilor de întreținere.
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Dacă este important pentru partea vătămată în cazul penal sau urmașii acesteia să afle când va
avea învoire deținutul, Serviciul de corecție va avertiza în prealabil partea vătămată sau
urmașii acesteia.
Modificat prin legile din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1138), 16 dec 2016 nr. 98 (în vig. 1 ian 2017 cf. rez. 16 dec 2016 nr. 1604).
§ 21. Activități recreative
0

Serviciul de corecție va înlesni ca deținuților să li se ofere posibilitatea de a participa la
activități recreative, activitate fizică şi culturală.
§ 22. Aerisirea
În măsura în care este posibil, deținuții vor avea posibilitatea să stea afară şi să se aerisească
zilnic.
§ 23.Religia şi spiritualitatea
Serviciul de corecție le va da deținuților posibilitatea să-şi exercite religia şi spiritualitatea.
§ 24.Reportaje şi interviuri
Serviciul de corecție poate să dea permisiunea pentru reportaje din penitenciar. Se pot pune
condiții pentru permisiune pentru a asigura liniștea, ordinea şi securitatea în penitenciar.
Deținuții au dreptul de a da interviuri şi a fi fotografiați. Serviciul de corecție va înlesni
condițiile pentru exercitarea acestui drept. Serviciul de corecție poate să decidă timpul şi
locul pentru interviu din motive de liniște, ordine şi securitate în penitenciar. Poliția va
consimți la interviu al deținuților preventiv cărora li s-au impus restricții conform Codului de
Procedură Penală articolul doi.
Cel care primește permisiunea de reportaj după articolul întâi, sau care le ia interviu
deținuților, poate fi obligat la secretul profesional despre informații care se referă la condiții
de securitate din penitenciar. Cel care intenționat sau din neglijență încalcă secretul
profesional, se pedepsește cu amenzi sau închisoarea de până la 6 luni. Tentativa se
pedepsește la fel. Complicitatea nu se pedepsește.
0 Modificat prin legea din 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 25. Organe de cooperare
Dacă deținuții o doresc, Serviciul de corecție trebuie să stabilească organe de cooperare cu
reprezentanții deținuților şi angajaților. Dacă pedeapsa se execută într-o secție așa cum se
menționează în § 10 articolul doi, asemenea organe pot să fie stabilite dacă nu sunt
contraargumente de securitate.
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Organele de cooperare au ca scop înlesnirea discutării chestiunilor care au importanță pentru
viața cotidiană a deținuților. Nu pot să fie discutate chestiuni care se referă la un deținut sau
un angajat anume, sau chestiuni despre organizarea masurilor de securitate.
§ 26. Bunuri private
Serviciul de corecție poate, din motive de liniște, ordine şi securitate să dea decizii despre ce
obiecte sunt permise să fie luate în sau din penitenciar. Obiecte care se iau în sau din
penitenciar, pot să fie controlate conform §§ 27 şi 28.
Serviciul de corecție poate să rețină temporar bani sau obiecte care s-a încercat să fie
introduse sau scoase din penitenciar contravenind articolului întâi. Dacă banii sau obiectele
nu sunt confiscați conform Codului de Procedură Penală capitolul 16, sechestrați conform
Codului Penal § 67, sau reținuți din alt motiv, vor fi restituiți cel mai târziu la eliberare sau
când un vizitator părăsește penitenciarul. Serviciul de corecție poate să distrugă alcool, alte
droguri şi medicamente etc.
0 Modificat prin legea din 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 27. Controlul persoanelor şi obiectelor
Serviciul de corecție poate în perimetrul penitenciarului să controleze persoane şi obiecte prin
folosirea de echipament tehnic sau câine pentru a împiedica luarea de obiecte nepermise. La
un rezultat pozitiv, sau când persoana nu colaborează la control, penitenciarul poate să
respingă persoane. La găsirea de obiecte nepermise, se aplică regulile din § 26 articolul trei.
Dacă controlul după articolul întâi are rezultat pozitiv, sau dacă Serviciul de corecție decide
astfel, o persoană poate fi percheziționată dacă consimte. Dacă controlul după articolul întâi
are rezultat pozitiv, sau dacă este motiv de a presupune că o persoană încearcă să aducă în
penitenciar obiecte nepermise, persoana poate fi reținută până când sosește poliția chiar dacă
persoana nu consimte la percheziție. La găsirea de obiecte nepermise, se aplică corespunzător
prevederile din articolul întâi al doilea şi al treilea punct.
Controlul după articolul întâi prin folosirea de echipament tehnic sau câine efectuat asupra
unui avocat şi reprezentant al unei autorități publice, printre care reprezentant diplomatic sau
consular, poate să aibă loc doar în secții cu nivel extrem de înalt de securitate. Aceste
persoane pot să fie respinse după articolul întâi doar dacă nu cooperează la control. Dacă
controlul are rezultat pozitiv, pot fi puse în aplicare măsurile de control menționate la § 31
articolul al treilea, cf. articolul al șaselea.
Pentru a asigura identitatea corectă, oricui i se poate cere o legitimație valabilă.
Înainte ca Serviciul de corecție să acorde permisiunea de vizită a deținutului, pot fi procurate
în prealabil informații despre cazierul vizitatorului.
La folosirea telefonului se poate verifica în prealabil identitatea persoanei cu care se discută.
Deținuții pot fi fotografiați pentru a asigura identitatea corectă.
0 Modificat prin legea din 24 iunie 2011 nr. 35.
§ 28. Controlul deținuților, camerei şi lucrurilor
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Serviciul de corecție poate să cerceteze deținuții, camera şi lucrurile lor pentru a combate
dezordinea sau fapte penale. Controlul poate avea loc prin folosirea de echipament tehnic sau
câine, percheziție sau percheziție corporală.
§ 29. Controlul pentru a descoperi folosirea drogurilor etc.
Serviciul de corecție poate să oblige condamnați care execută mandate de pedeapsă după § 10
articolul întâi litera a, b, c şi d să dea analiză de urină, test de respirație sau analiză de sânge
sau să coopereze la alte controale care pot să aibă loc fără pericol sau neplăceri foarte mari
pentru a descoperi folosirea drogurilor, anestezicelor, preparate cu hormoni sau alte substanțe
chimice care nu sunt prescrise legal. Analiza de sânge poate să fie făcută doar de personal
sanitar.
Dacă este probabil că condamnatul ascunde în corp droguri, anestezice, preparate cu hormoni
sau alte substanțe chimice care nu sunt prescrise legal, Serviciul de corecție poate să decidă
că condamnatul va fi băgat într-o cameră de o persoană cu toaletă specială. Se va procura un
certificat medical şi se va lua în considerare la evaluarea dacă se va pune în aplicare măsura.
În timpul șederii acolo condamnatul va fi controlat regulat de personal sanitar. Dacă este
probabil că condamnatul ascunde în corp substanțe care nu sunt prescrise legal, Serviciul de
corecție poate să folosească controlul radiologic pentru a descoperi substanța. Trimiterea la
acest control poate fi decisă de un medic care decide dacă este îndreptățită folosirea
radiațiilor, cf. Legea privind protecția radiațiilor § 13.
Dacă este predominant probabil că un deținut ascunde în corp droguri, anestezice, preparate
cu hormoni sau alte substanțe chimice care nu sunt prescrise legal, Serviciul de corecție poate
să decidă efectuarea unui control corporal sau altă măsură pentru a scoate la iveală substanța.
Se va ține cont şi de avizul medicului atunci când se va decide dacă se va pune în aplicare
măsura. Intervenția poate să fie făcută doar de personal sanitar. Dacă este posibil dpdv
practic, se va procura şi consimțământul pe nivel regional.
Modificat prin legea din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1138).
§ 30. Trimiteri poștale
0

Deținuții vor putea să trimită şi să primească poșta dacă nu reiese altceva din această decizie.
Serviciul de corecție va putea controla trimiteri poștale la şi de la deținuți în secțiile cu nivel
extrem de înalt de securitate înainte de a le preda sau trimite. Trimiterile poștale de la şi către
deținuți în secțiile cu nivel înalt de securitate vor fi controlate, dar controlul poate să fie
exclus dacă este necesar din motive de securitate. Trimiterile poștale de la şi către deținuți în
secțiile cu nivel scăzut de securitate vor fi controlate dacă pare a fi necesar din motive de
securitate.
Controlul trimiterilor poștale poate fi făcut prin deschiderea şi citirea trimiterii înainte de
predare sau trimitere, şi la controlul menționat la § 27 articolul întâi. În secțiile cu nivel
extrem de înalt de securitate deținuții pot fi obligați să aibă corespondența într-o limbă pe
care o cunosc angajații. În secțiile cu nivel înalt de securitate deținuții pot excepțional şi după
o evaluare individuală să aibă corespondența într-o limbă pe care o cunosc angajații.
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Serviciul de corecție poate să refuze să predea sau să trimită trimiteri poștale de la sau pentru
deținuți dacă trimiterea conține informații despre plănuirea sau comiterea unei fapte penale,
evitarea executării pedepsei sau fapte care vor deranja liniștea, ordinea şi securitatea.
Deținuții ar trebui să fie informați cu acea parte a trimiterii care poate fi adusă la cunoștință
fără pagube.
Trimiteri poștale pe care deținutul deja le-a primit pot fi controlate după articolul al treilea.
Trimiteri poștale către sau de la avocat şi reprezentant al unei autorități publice, printre care
reprezentant diplomatic sau consular, pot fi controlate după § 27 articolul al treilea. Nu va
avea loc controlul prin citire. Trimiterea va fi deschisă totdeauna în prezența deținutului.
Serviciul de corecție poate după decizii mai detaliate să-i dea deținutului permisiunea la
comunicare electronică cu text, imagini şi sunet dacă motivele de securitate sau considerația
pentru gestionarea solidă a resurselor nu sunt împotrivă. Se aplică corespunzător prevederile
din articolul al doilea până la al șaselea.
Modificat prin legile din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
0 1138), 29 iunie 2007 nr. 84 (în vig. 1 noi 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr. 1139), 16 dec 2016
nr. 98 (în vig. 1 ian 2017 cf. rez. 16 dec 2016 nr. 1604).
§ 31. Vizita
Deținuții pot primi vizite dacă nu reiese altceva din această prevedere.
Serviciul de corecție va controla totdeauna vizitele în secțiile cu nivel extrem de înalt de
securitate. Vizitele în penitenciarele cu nivel înalt de securitate vor fi controlate, dar controlul
poate fi evitat dacă nu sunt motive foarte puternice împotrivă. Vizita în secțiile cu nivel
scăzut de securitate şi locuințe de tranziție se va controla dacă pare a fi necesar din motive de
securitate.
Controlul în timpul vizitei poate avea loc în prezența la vizită a unui angajat, prin ascultarea
convorbirii, prin folosirea unui perete de sticlă sau prin a interzice contactul fizic dintre
deținut şi vizitator. Dacă este necesar din motive de securitate să se asculte convorbirea,
deținutul şi vizitatorul pot fi obligați să discute într-o limbă pe care o cunosc angajații. Dacă
este necesar, mai pot fi introduse simultan şi alte măsuri de control. Nu vor fi folosite măsuri
de control mai stricte decât este necesar.
Serviciul de corecție poate să nege vizita dacă este motiv de a presupune că vizita va fi
folosită abuziv pentru a planifica sau comite o faptă penală, evitarea executării pedepsei sau
fapte care pot deranja liniștea, ordinea şi securitatea. Dacă vizita este foarte importantă pentru
deținut, şi controlul este suficient pentru a evita ca vizita să se folosească pentru scopuri ca
cele de la punctul întâi din acest articol, vizita va fi controlată, dar nu va fi respinsă.
Vizitatorii pot fi percheziționați conform § 27 articolul întâi, al doilea, al patrulea şi al
cincilea.
Avocatul şi reprezentantul unei autorități publice, printre care reprezentant diplomatic sau
consular, pot fi controlați după § 27 articolul al doilea până la al cincilea. Nu va fi controlat
prin ascultarea convorbirii.
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Vizitele trebuie să aibă loc în camere de vizită. Penitenciarul va face ca vizita copiilor să fie
efectuată într-o manieră grijulie. Vizita poate fi întreruptă la încălcarea regulilor de vizitare în
vigoare.
Deținuții sub 18 ani pot să fie vizitați de familia apropiată care poate locui în apropierea
penitenciarului timp de până la trei zile dacă acest lucru este posibil dpdv al securității.
Serviciul de corecție dă regulamente despre efectuarea, şi sprijin economic pentru vizitele la
deținut de la familia sa apropiată.
Modificat prin legile din 29 iunie 2007 nr. 84 (în vig. 1 noi 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1139), 20 ian 2012 nr. 6 (în vig. 30 oct. 2015 cf. rez. 30 oct. 2015 nr. 1233).
§ 32. Convorbiri telefonice
0

Deținuții vor putea telefona dacă nu reiese altceva din această prevedere.
Serviciul de corecție va controla convorbirile telefonice primite sau apelate de deținuții din
secțiile cu nivel extrem de înalt de securitate. Apelurile primite sau făcute de deținuții din
secțiile cu nivel înalt de securitate vor fi controlate, dar controlul se poate exclude dacă nu
sunt motive puternice de securitate împotriva. Apelurile primite sau făcute de deținuții din
secțiile cu nivel scăzut de securitate şi locuințe de tranziție vor fi controlate dacă pare necesar
din motive de securitate.
Controlul convorbirilor telefonice poate fi făcut prin ascultarea convorbirii. Părțile care
discută vor fi avertizate dinainte despre ascultare. Părțile pot fi obligate să aibă convorbirea
într-o limbă pe care o cunosc angajații. În timpul convorbirii poate fi verificată identitatea
părților.
Serviciul de corecție poate să refuze deținuților să telefoneze dacă există motive de a
presupune că convorbirea va fi folosită abuziv pentru planificarea sau omiterea de fapte
penale sau fapte care vor deranja liniștea, ordinea şi securitatea. Dacă convorbirea este
extrem de importantă pentru deținut, şi controlul este suficient pentru a evita că convorbirea
se folosește abuziv pentru scopurile menționate la primul punct din acest articol, convorbirea
va fi controlată, nu respinsă.
Convorbirile telefonice pot fi înregistrate dacă este probabil că deținutul planifică să se
eschiveze de la executarea pedepsei. Părțile din convorbire vor fi avizate că va fi efectuată
înregistrarea.
Convorbirile telefonice către sau de la avocat şi reprezentant al unei autorități publice, printre
care reprezentant diplomatic sau consular, pot fi controlate după § 27 articolul al treilea
înainte să înceapă convorbirea. Convorbirea nu poate fi ascultată sau înregistrată.
Modificat prin legea din 29 iunie 2007 nr. 84 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1139).
§ 33. Învoirea din penitenciar
0

Dacă motivele de securitate nu sunt împotrivă, Serviciul de corecție poate acorda învoire
pentru o perioadă mai scurtă de timp dacă motive speciale și importante o justifică sau când
învoirea este considerată potrivită pentru continuarea executării pedepsei.
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Deținuții pot să primească învoire obișnuită doar după ce au executat o parte din pedeapsă.
La evaluarea dacă o învoire este în siguranță se va pune în special accentul, bazat pe ceea ce
cunoaște Serviciul de corecție despre deținut şi comportamentul acestuia în penitenciar dacă
există motive de a presupune că deținutul va comite o nouă faptă penală, eschiva de la
executarea mandatului de pedeapsă, sau încălca condițiile şi termenii pentru acordarea
învoirii care sunt stabilite după § 36 articolul întâi şi al doilea.
§ 34.Prezentarea
Serviciul de corecție poate să-l prezinte pe deținut în afara penitenciarului însoțit de angajați.
§ 35. Întreruperea executării pedepsei
Serviciul de corecție poate să decidă că executarea pedepsei va fi întreruptă dacă este necesar
din cauza stării de sănătate a deținutului, sau când de altfel există motive deosebit de grele
care nu pot fi remediate altfel.
§ 36. Stabilirea condițiilor de acordare a învoirii şi de întrerupere a executării pedepsei
Condiția este ca deținutul în timpul învoirii şi întreruperii executării pedepsei să nu comită
noi fapte penale, locuiește la o adresă cunoscută, respectă condițiile impuse conform
articolului al doilea şi se prezintă înapoi în stare neafectată la momentul stabilit. De altfel, în
timpul învoirii deținutul nu va folosi droguri, anestezice, preparate cu hormoni sau alte
substanțe chimice care nu au fost prescrise legal.
Serviciul de corecție va impune condiții speciale dacă acest lucru pare necesar pentru o
execuție sigură în condiții de siguranță a învoirii sau a întreruperii executării pedepsei. Printre
altele se poate decide ca deținutul să
a) se adreseze unei anumite autorități sau persoane,

b) să se prezinte la poliție sau la Serviciul de corecție la un anumit moment,
c)

să ia Antabuse sau alte medicamente prescrise,

d) să dea analiza de urină şi testul de respirație curate înainte de a ieși,
e) să fie luat şi adus la penitenciar de anumite persoane,
f)

g)

h)

respecte deciziile despre locuința sa,

să nu mai frecventeze anumite persoane, sau

În timpul întreruperii executării pedepsei să nu consume droguri, anestezice, preparate
cu hormoni sau alte substanțe chimice care nu au fost prescrise legal. Interzicerea
consumului de alcool trebuie evitată numai dacă pare să fie neautorizată pentru
siguranță.
Dacă este important pentru partea vătămată în cazul penal sau urmașii acesteia să afle
când va avea învoire sau întrerupe executarea pedepsei deținutul, Serviciul de corecție
va avertiza în prealabil partea vătămată sau urmașii acesteia. Avizarea va include şi
informații despre condițiile care au termenii pentru acordarea învoirii care sunt stabilite
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după § 36 articolul întâi şi al doilea litera f) şi g), dacă aceste condiții îi privesc pe
partea vătămată sau urmașii acesteia.
Condamnatului şi părții vătămate trebuie să li se ofere un proces de împăciuire. Dacă,
prin înțelegere, acceptă să respecte regulamentul de rezidență sau nu se întâlnește cu
anumite persoane, Serviciul de corecție trebuie să ia în considerare acordul prin
stabilirea condițiilor pentru învoire sau executarea pedepsei. Serviciul de corecție nu
este obligată să țină cont de acord dacă acesta este nerezonabil pentru partea vătămată
sau condamnat.
Modificat prin legea din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
0 1138), 14 iunie 2013 nr. 44, 20 iunie 2014 nr. 49 (în vig. 1 iulie 2014 cf. rez. 20 iunie
2014 nr. 795).
§ 37. Excluderea de la comunitate ca măsură preventivă
Serviciul de corecție poate să decidă că un deținut va fi exclus complet sau parțial de la
comunitatea cu alți deținuți dacă este necesar pentru a
a)
b)
c)

d)
e)

Împiedica că deținutul încearcă să continue să influențeze mediul din penitenciar într-un
mod deosebit de negativ,
Împiedica deținutul să se vatăme singur sau alții sau să exercite violența sau profereze
amenințări împotriva altora,
Împiedica daune materiale importante,
Împiedica fapte penale, sau

mențină ordinea, liniștea, şi securitatea.

Pentru deținuții sub 18 ani se aplică corespunzător prevederile din articolul întâi litera b până
la e, totuși astfel încât excluderea poate să fie decisă doar dacă este strict necesar şi o măsură
mai puțin strictă a fost încercată fără succes sau este în mod clar insuficientă.
Serviciul de corecție va decide excluderea parțială dacă aceasta e o măsură suficientă pentru a
preveni fapte conform articolului întâi litera a până la e şi articolul al doilea.
Excluderea parțială sau totală conform articolului întâi, al doilea sau al treilea nu va fi
menținută mai mult decât este necesar, şi Serviciul de corecție va evalua pe parcurs dacă este
în continuare motiv de excludere.
Dacă excluderea totală de la comunitate depășește 14 zile, nivelul regional va decide dacă se
va continua excluderea deținutului. Dacă excluderea în total depășește 42 de zile, măsura va
fi comunicată la Direcția Autorității Corecționale. După aceea se va aviza Direcția la
intervale de 14 zile. Excluderea după articolul întâi litera a până la e poate să se întindă peste
un an doar dacă deținutul o dorește. Decizia de excludere a unei persoane sub 18 ani va fi
anunțată neîntârziat la nivelul regional. Serviciul de corecție va evalua pe parcurs dacă este în
continuare motiv de a menține măsura. Dacă excluderea depășește 3 zile, cazul se va trimite
la nivelul regional pentru o nouă evaluare. Dacă excluderea depășește 5 zile, se va aviza
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Direcția Autorității Corecționale. [Excluderea totală a deținuților sub 18 ani nu poate în
niciun caz să depășească 7 zile.]1
Dacă excluderea parțială de la comunitate depășește 30 de zile, măsura va fi comunicată la
nivelul regional. Dacă excluderea parțială de la comunitate a unui deținut sub 18 ani
depășește 7 zile, Serviciul de corecție va decide dacă se va continua excluderea deținutului.
După aceea se va aviza direcția la intervale de 7 zile.
Excluderea va fi folosită cu prudență astfel încât nimeni să nu sufere daune sau suferințe
inutile. Deținuții care sunt excluși total sau parțial de la comunitate vor fi vizitați de mai
multe ori zilnic de angajați. Un medic va fi anunțat neîntârziat despre excludere. Deținuții sub
18 ani vor fi controlați permanent.
Serviciul de corecție poate să decidă că toți deținuții sau unii dintre ei vor fi excluși complet
sau parțial de la comunitate dacă este probabil că un număr necunoscut de deținuți au comis
sau sunt pe cale să comită fapte așa cum se menționează la articolul întâi, sau dacă este
necesar din motive acute de construcție sau de personal. O asemenea excludere poate să fie
menținută până la 3 zile. Nivelul regional poate să prelungească excluderea cu până la 3 zile
dacă este necesar din motive deosebite. Pentru deținuții sub 18 ani se aplică articolul al
zecelea.
Serviciul de corecție poate să decidă că un deținut va fi exclus complet sau parțial de la
comunitatea cu alți deținuți dacă este necesar din motive de construcție sau de personal, sau
dacă deținutul însuși o dorește. Pentru deținuții sub 18 ani se aplică articolul al zecelea.
Serviciul de corecție poate să decidă că un deținut sub 18 ani va fi exclus complet sau parțial
de la comunitatea cu alți deținuți dacă este necesar din motive acute de construcție sau de
personal, sau dacă deținutul însuși o dorește şi se consideră absolut necesar. Măsuri de
intervenție minore trebuie în zadar să fi fost folosite sau evident inadecvate. Deciziile de
excludere a persoanelor sub 18 ani trebuie raportate imediat la nivel regional. O astfel de
excludere poate fi menținută timp de până la 2 zile. Nivelul regional poate prelungi
excluderea cu până la 2 zile dacă este necesar din motive deosebite. În acest caz se va aviza şi
Direcția Autorității Corecționale. Excluderea va fi folosită cu prudență astfel încât nimeni să
nu sufere daune sau suferințe inutile. Deținuții sub 18 ani vor fi controlați în permanență.
Serviciul de corecție poate prevedea norme suplimentare privind excluderea deținuților sub
vârsta de 18 ani, precum și măsuri de remediere a posibilelor efecte nocive negative ale
acestora.
§ 17 articolul al doilea va fi folosit la excluderea de la comunitate în secții așa cum reiese din
§ 10 articolul al doilea.
Modificat prin legile din 14 iunie 2013 nr. 44, 28 feb 2014 nr. 3, 20 ian 2012 nr. 6 (în vig.
30 oct. 2015 cf. rez. 30 oct. 2015 nr. 1233, cu excepția articolului al cincilea ultima
0 propoziție) care a modificat prin legea din 28 feb 2014 nr. 3, 22 apr 2016 nr. 3 (în vig. 22
apr 2016 cf. rez. 22 apr 2016 nr. 407). Se modifică prin legea din 20 ian 2012 nr. 6 (în vig.
din momentul când decide Regele, articolul al cincilea ultimul punct).
1 Acest punct nu este intrat în vig.
§ 38. Utilizarea mijloacelor compulsive în închisoare
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Serviciul de corecție poate utiliza o celulă de siguranță, un pat de siguranță sau alte mijloace
coercitive aprobate pentru a
a) evita atacurile serioase sau vătămări corporale,
preveni punerea în aplicare a amenințărilor grave sau a daunelor importante asupra
b)
proprietății,
c) împiedica revoltele sau tulburările severe,
d) preveni evadarea din închisoare, în timpul transportului la sau de la destinație,
e) împiedica pătrunderea ilegală în închisoare sau
f)

asigura accesul la camere blocate sau asediate

Serviciile de corecție vor utiliza măsuri coercitive numai dacă împrejurările o impun strict și
au fost în zadar încercate măsuri coercitive mai puțin severe sau evident, acestea vor fi
insuficiente. Măsurile coercitive trebuie folosite cu prudență, astfel încât nimănui nu i se
provoace răni sau suferințe inutile. Avizul medicului trebuie, pe cât posibil, să fie obținut și
luat în considerare atunci când se evaluează dacă se decide utilizarea celulei de siguranță sau
a patului de siguranță. Serviciul de corecție va evalua în mod continuu dacă există o bază
pentru menținerea măsurii.
Pentru deținuții cu vârsta sub 18 ani, măsurile coercitive pot fi utilizate numai dacă sunt
imperative și dacă măsurile mai puțin coercitive au fost încercate dar s-au dovedit în mod
evident insuficiente. Măsurile coercitive trebuie folosite cu prudență, astfel încât nimănui să
nu i se provoace răni sau suferințe inutile. Avizul medicului trebuie, pe cât posibil, să fie
obținut și luat în considerare atunci când se evaluează dacă se decide utilizarea celulei de
siguranță sau a patului de siguranță. Deținuții cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă o
supraveghere continuă. Serviciul de corecție va evalua în mod continuu dacă există o bază
pentru menținerea măsurii.
Utilizarea unui pat de securitate care depășește 24 de ore trebuie raportată la nivel regional
pentru a decide dacă măsura trebuie menținută. Chestiunea va fi evaluată din nou după 24 de
ore. Măsura este notificată consiliului norvegian de investigații penale atunci când utilizarea
unui pat de siguranță depășește 3 zile. Pentru deținuții cu vârsta sub 18 ani, utilizarea unui pat
de siguranță trebuie imediat raportată la nivel regional, care va decide dacă măsura trebuie
menținută. Măsura se va notifica Direcției atunci când utilizarea unui pat de siguranță
depășește 24 de ore.
Utilizarea unei celule de securitate care depășește 3 zile trebuie raportată la nivel regional
pentru a decide dacă măsura trebuie menținută. Măsura este notificată consiliului norvegian
de investigații penale atunci când utilizarea unei celule de siguranță depășește 6 zile. Pentru
deținuții cu vârsta sub 18 ani, utilizarea unei celule de siguranță care depășește 24 de ore
trebuie imediat raportată la nivel regional, ceea ce determină dacă măsura trebuie menținută.
Măsura este notificată Direcției atunci când utilizarea unei celule de siguranță depășește 3
zile.
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Modificat prin legile din 28 feb 2014 nr. 3, 20 ian 2012 nr. 6 (în vig. 30 oct. 2015 cf. rez.
30 oct. 2015 nr. 1233) care a schimbat prin legea din 28 feb 2014 nr. 3.
§ 39. Excluderea imediată din cauza încălcării executării pedepsei cu închisoarea, a
retenției și a reacțiilor punitive speciale.
0

Dacă este probabil că un deținut a comis o acțiune care poate conduce la o reacție în
conformitate cu articolul 40 al doilea paragraf literele c, d și e, procuratura poate exclude
complet sau parțial deținutul din comunitate timp de până la 24 de ore. Excluderea imediată
din comunitate nu poate fi folosită la deținuții sub 18 ani.
Modificat prin legile din 21 dec. 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr.
1580), 20 ian 2012 nr. 6 (în vig. 30 oct. 2015 cf. rez. 30 oct. 2015 nr. 1233).
§ 40. Reacția la încălcarea pedepsei cu închisoarea, a retenției și a sancțiunilor punitive
speciale.
0

Serviciul de corecție poate impune o reacție conform acestei dispoziții dacă deținutul a
încălcat în mod intenționat sau din neglijență normele legii, ordinea și disciplina sau
condițiile și termenii stabiliți în sau în temeiul prezentei legi. Acestea includ încălcările
comise în timpul absenței temporare din închisoare sau în timpul transportului către și dinspre
închisoare. Reacția poate fi, de asemenea, decisă împotriva persoanei care a contribuit la
încălcări.
Pot fi folosite următoarele reacții
a)

b)
c)

Mustrare scrisă,

pierderea prestațiilor de șomaj pentru o anumită perioadă de timp,
Pierderea unor beneficii,

excluderea din comunitatea de petrecere a timpului liber sau alte activități de timp liber
d) pentru o perioadă de până la 20 de zile pentru încălcările măsurate în același caz de
reacție sau
e) pierderea dreptului la învoire pentru o perioadă de până la patru luni.

Persoana condamnată care execută pedeapsa în afara închisorii conform § 16 poate, dacă nu
se decide returnarea în închisoare, în conformitate cu § 14 articolul al patrulea, să primească
o mustrare scrisă. Dacă condamnatul ca urmare a unei încălcări este sau va fi transferat în
închisoare, reacțiile vor fi decise numai dacă persoana condamnată a evitat executarea
pedepsei.
În cazul în care deținuții au săvârșit mai multe încălcări, Serviciile de corecție vor decide o
reacție comună. Pierderea unei favoare poate fi decisă în plus față de o reacție după literele a,
b, d și e de la al doilea paragraf. Alternativ, autoritatea de corecție poate decide pierderea a
două beneficii. Reacția nu va fi decisă dacă deținuții ca urmare a încălcării sunt sau vor fi
transferați la o închisoare mai restrictivă, cu excepția cazului în care deținuții au evitat
punerea în aplicare.
Reacția poate fi supusă unei perioade de probă de până la trei luni. Dacă deținuții se fac
vinovați de o nouă încălcare în perioada de probă, perioada de probă se va întrerupe. În astfel
de cazuri, Serviciul de corecție va decide o nouă reacție comună.
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În cazul în care sănătatea sau alte motive speciale nu sunt în acest sens, o reacție poate fi
întreruptă sau abandonată total sau parțial. Dacă reacția întreruptă nu a fost pusă în aplicare în
decurs de trei luni, reacția a fost abandonată.
Orice persoană care nu respectă în mod intenționat sau din neglijență gravă ordinele
menționate la § 461 paragraf întâi Cod de procedură penală se sancționează cu amenda sau cu
închisoare de până la 3 luni. Pedeapsa cu închisoarea de 14 zile poate fi impusă. Prima teză
nu se aplică absenței neanunțate de la sancțiunile comunitare, care sunt tratate în
conformitate cu dispozițiile referitoare la încălcări, cf. § 58.
Dacă este important ca partea vătămată în cauza penală sau urmașii acestuia să afle dacă
persoana condamnată se eschivează de la executarea pedepsei cu închisoarea, retenție sau
reacțiile punitive speciale, serviciile corecționale trebuie să notifice cât mai curând partea
vătămată în cauza penală sau urmașii acestuia despre această sustragere.
Modificat prin legile din 21 dec 2005 nr. 131 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr.
1580), 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr. 1138), 29 iunie
2007 nr. 84 (în vig. 1 noi 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr. 1139), 14 iunie 2013 nr. 44,
0
19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015). Modificat prin legea din 20 ian 2012 nr. 6 (în
vig. din momentul când decide Regele).
§ 41. Pregătiri pentru eliberare
Serviciul de corecție va face pregătiri în timp util și contribui la condițiile pentru eliberarea
de probă. Acest lucru se aplică pe cât posibil şi deținuților care execută o pedeapsă mai scurtă
de închisoare. În măsura în care este necesar, vor fi contactate autoritățile publice,
organizațiile sau persoanele fizice care pot oferi asistența pentru a obține locuințe, muncă,
formare profesională sau alte măsuri adecvate care pot contribui la o viață legală după
eliberare.
§ 42. Eliberarea din închisoare
Serviciul de corecție poate elibera o persoană condamnată atunci când a executat două treimi
din sentință și cel puțin 60 de zile, inclusiv posibila ședere de custodie. Dacă eliberarea de
probă are ca rezultat o perioadă de pedeapsă rămasă mai mică de 14 zile, eliberarea de probă
poate să aibă loc numai dacă există motive serioase pentru aceasta. Deținuții care au fost
condamnați la închisoare de mai mult de 30 de ani și transferați la executarea sentinței în
Norvegia, pot fi eliberați de probă după ce au fost încarcerați timp de cel puțin 20 de ani.
Serviciul de corecție poate decide că persoanele condamnate care nu mai sunt încarcerate, dar
care îndeplinesc condițiile de eliberare după primul paragraf vor fi eliberate de probă fără a
mai fi ținute în închisoare.
Dacă jumătate din pedeapsa cu închisoarea și cel puțin 60 de zile de închisoare au fost
executate, inclusiv custodia, procuratura poate elibera condamnatul de probă dacă motive
speciale o justifică.
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Dacă există motive speciale, Serviciul de corecție poate elibera condamnații cu puțin timp
înainte ca eliberarea să aibă loc.
Serviciul de corecție nu va decide probațiunea dacă după o evaluare totală eliberarea se
consideră nerezonabilă. Serviciul de corecție va acorda o atenție deosebită conduitei
persoanei condamnate în timpul executării pedepsei și dacă există motive să se presupună că
persoana condamnată va comite noi infracțiuni în perioada de probă.
Dacă este important pentru partea vătămată în cauză penală sau pentru urmașii acesteia să
cunoască momentul eliberării, Serviciul de corecție va notifica în prealabil partea vătămată
sau pentru urmașii acesteia. De asemenea, poate fi făcută o notificare dacă persoana eliberată
se mută cu locuința în timpul perioadei de probă și este important pentru partea vătămată în
cauză penală sau pentru urmașii acesteia să aibă cunoștință despre schimbare.
Comunicarea în conformitate cu această secțiune trebuie să includă, de asemenea, informații
despre termenii prevăzuți la § 43 al doilea articol literele d) și e), în cazul în care acești
termeni se aplică în mod direct pentru partea vătămată în cauză penală sau pentru urmașii
acesteia.
Perioada de probă expiră în momentul în care pedeapsa cu închisoarea la care a fost
condamnat ar fi fost încheiată în totalitate.
Modificat prin legile din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
0 1138), 14 iunie 2013 nr. 44, 16 dec 2016 nr. 98 (în vig. 1 ian 2017 cf. rez. 16 dec 2016 nr.
1604).
§ 43. Stabilirea și schimbarea condițiilor la eliberarea de probă din pedeapsa cu închisoarea
O condiție prealabilă pentru probațiune este ca cei eliberați să nu comită o nouă infracțiune în
timpul perioadei de probă.
Dacă se consideră necesară eliberarea de probă într-o manieră sigură, Serviciul de corecție va
stipula că cel eliberat se va prezenta, pentru o perioadă limitată de timp, la Serviciul de
corecție în stare neafectată. Dacă se dovedește necesar pentru o implementare sigură în
condiții de securitate, serviciul penal trebuie să stipuleze că în timpul perioadei de prezentare
obligatorie faptul că cei eliberați de probă vor
a)
respecta regulamentul de rezidență,
b)
c)

se vor prezenta într-o stare neafectată la autoritatea publică, persoană sau organizație,
conform instrucțiunilor Serviciului de corecție
respecta regulile de tratare

d) respecta dispozițiile privind locul de reședință, locul de muncă sau formarea profesională
e)

nu va interacționa cu anumite persoane

În cazul în care acest lucru este necesar în scopul unei executări sigure și corecte a eliberării
de probă, condițiile stipulate pot fi reziliate, modificate sau modificate în cursul perioadei de
participare obligatorie sau Serviciul de corecție poate stabili noi condiții așa cum se
menționează la articolul al doilea. În caz de suspiciune de nerespectare a condițiilor stabilite
în conformitate cu § 43, pot fi implementate măsuri în conformitate cu § 56.
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Serviciul de corecție poate prelungi perioada de frecventare obligatorie în termenul de probă,
în aceleași condiții ca cele menționate la articolul treilea.
Condamnaților și părților vătămate li se poate oferi un proces de împăciuire. În cazul în care,
de comun acord, sunt de acord să respecte regulamentul de rezidență sau nu au interacțiune
cu anumite persoane, Serviciile de corecție vor lua în considerare acordul pentru stabilirea
condițiilor de probă. Serviciul de corecție nu trebuie să ia în considerare acordul dacă devine
inechitabil pentru părțile vătămate sau condamnat.
Modificat prin legea din 20 iunie 2014 nr. 49 (în vig. 1 iulie 2014 cf. rez. 20 iunie 2014 nr.
795).
§ 44. Încălcarea condițiilor de probațiune în timpul perioadei de prezentare obligatorie la
Autoritatea Corecțională
0

Dacă deținutul pe probațiune încalcă în mod deliberat sau din neglijență condițiile stabilite în
§ 43 articolul al doilea, Serviciul de corecție îi poate ordona să participe la convorbiri pentru
a-i restrânge condițiile. În timpul convorbirilor, deținutul pe probațiune va fi informat despre
consecințele încălcării repetate a termenilor. Dacă pare necesar să se evite noi încălcări,
Serviciul de corecție va stipula termenii conform § 43 articolul al doilea sau termeni noi cum
că deținutul pe probațiune trebuie să
a)

evite folosirea droguri, anestezice, preparate cu hormoni sau alte substanțe chimice care
nu au fost prescrise legal, sau

respecte dispozițiile privind obligațiile de raportare către poliție sau serviciile
b) corecționale, pe lângă obligația de a se conforma § 43 articolul al doilea.

Dacă deținutul pe probațiune sau Serviciul de corecție a purtat discuții de interogare sau
condiții stipulate în conformitate cu primul paragraf, renegrează termenii, la nivel regional
poate aduce problema în fața instanței districtuale cu o cerere de reintegrare în închisoare
pentru executarea totală sau parțială a pedepsei. Prevederile pentru revocarea condamnărilor
privind pedeapsa socială, în conformitate cu § 52 articolul întâi litera (a) Cod penal, se aplică
mutatis mutandis cazurilor de reintegrare pentru executarea unei sentințe finale după probă.
§ 58 articolul al doilea a doua teză se aplică în mod corespunzător.
Dacă deținutul pe probațiune nu s-a prezentat la discuții de interogare în conformitate cu
primul paragraf, executarea sentinței poate fi întreruptă. Același lucru este valabil și în cazul
în care probațiunea a fost întreruptă, după efectuarea discuției de interogare, încalcă din nou
condițiile stipulate. În cazul în care nivelul regional aduce cauza instanței districtuale după
articolul al doilea, executarea sentinței va fi anulată de la data depunerii cererii la instanța de
judecată.
Dacă Curtea decide printr-o sentință că deținutul pe probațiune va fi reintrodus în penitenciar
pentru executarea integrală a pedepsei, Serviciul de corecție poate decide o nouă probațiune,
chiar dacă perioadele minime de la § 42 articolul întâi nu au fost respectate pentru restul
pedepsei.
Serviciul de corecție poate solicita poliției să îl ia în primire pe deținutul pe probațiune în
conformitate cu § 461 articolul al doilea Cod de procedură penală, dacă este necesar să
inițieze o reacție în conformitate cu articolul întâi.
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Modificat prin legile din 30 aug 2002 nr. 67 (în vig. 1 ian 2003 cf. rez. 30 aug 2002 nr.
938), 20 mai 2005 nr. 28 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr. 1580), 17 dec 2010 nr.
0 85 (în vig. 17 dec 2010 cf. rez. 17 dec 2010 nr. 1668), 14 iunie 2013 nr. 44, 19 iunie 2015
nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 45. Comiterea de noi infracțiuni în perioada de probă
În cazul în care deținutul pe probațiune comite o nouă infracțiune în perioada de probă, se
aplică în mod corespunzător dispozițiile referitoare la schimbarea condamnărilor în pedeapsa
socială în conformitate cu § 52 articolul întâi litera b. Cu toate acestea, este suficient să fi fost
emis un act de punere sub acuzare sau cazul să fie judecat în termen de 6 luni de la expirarea
termenului de probă.
În cazul în care deținutul pe probațiune este acuzat pentru o nouă infracțiune care poate
conduce la reinstalarea pedepsei de reținere în conformitate cu § 52 articolul întâi litera b Cod
Penal, executarea sentinței poate fi întreruptă.
0

Modificat prin legile din 20 mai 2005 nr. 28 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr.
1580), 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).

Capitolul 4. Custodie și alte reacții atunci când sunt stabilite în mod specific de lege
§ 46. Prevederi generale
În conformitate cu acest capitol Serviciul de corecție nu poate impune deținuților alte
restricții asupra libertății decât cele necesare pentru asigurarea scopului detenției sau
menținerea păcii, ordinii și securității închisorii. Efectele dăunătoare ale închisorii ar trebui,
pe cât posibil, să fie prevenite.
Serviciul de corecție va acorda prioritate măsurilor de remediere a efectelor negative ale
izolării în conformitate cu § 186 articolul al doilea și § 186a Cod de procedură penală.
0

Modificat prin legea din 28 iunie 2002 nr. 55 (în vig. 1 oct. 2002 cf. rez. 28 iunie 2002 nr.
647).

§ 47.Plasarea deținuților
Serviciul de corecție ar trebui să plaseze deținuții în apropierea casei lor acolo unde este
posibil. Același lucru este valabil și pentru deținuții în custodie, cu excepția cazului în care
considerentele față de anchetă sau apărarea pârâtului contravin.
Deținutul în custodie poate fi transferat într-o altă închisoare sau într-o detenție polițienească
în conformitate cu § 14. Transferul către o altă închisoare poate avea loc, de asemenea, atunci
când se consideră necesar din motive de investigație. Articolul întâi a doua teză se aplică în
mod corespunzător, în măsura în care este adecvat.
Deținuților în custodie nu li se poate impune să împartă camera cu alții fără consimțământul
lor, cu excepția cazului în care este necesar din motive de sănătate sau lipsa spațiului.
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Modificat prin legea din 29 iunie 2007 nr. 83 (în vig. 1 noi. 2007 cf. rez. 12 oct. 2007 nr.
1138).
§ 48.(Abrogat prin legea din 28 iunie 2002 nr. 55.)
0

§ 49. Lucru, formare profesională, program și alte măsuri

Deținuții au, în măsura posibilului, accesul posibil pentru a participa la muncă, formare,
programe sau alte măsuri. Serviciul de corecție nu poate ordona Deținuților în custodie să
participe la astfel de activități. Cu toate acestea, ei pot fi obligați să contribuie la curățenia
necesară și la alte activități casnice în închisoare.
§ 50. Accesul la utilizarea banilor proprii
Deținuții în custodie au dreptul de a-și folosi banii proprii atunci când sunt compatibili cu
liniștea, ordinea și siguranța închisorii. Prin participarea la comunitatea cu alți deținuți,
dreptul de a folosi banii proprii poate fi limitat.
§ 51. Servicii de sănătate
Deținuții în custodie au posibilitatea de a primi vizite și de a fi tratați de propriul lor medic
sau dentist, dacă există motive să facă acest lucru. Prescrierea medicamentelor trebuie făcută
în colaborare cu serviciul de sănătate din penitenciare.
§ 52. Alte prevederi
De altminterea, se aplică dispozițiile prezentei legi în măsura în care este compatibil cu
deciziile privind restricțiile sau izolarea în temeiul §§ 186 și 186 a. §§ 12, 15, 16, 20, 33, 35,
36 și 41 la 45 ale Legii nu se aplică aici.
Modificat prin legile din 28 iunie 2002 nr. 55 (în vig. 1 oct. 2002 cf. rez. 28 iunie 2002 nr.
0 647), 14 iunie 2013 nr. 44, 22 apr 2016 nr. 3 (în vig. 22 apr 2016 cf. rez. 22 apr 2016 nr.
407).
Capitolul 5. Munca în folosul comunității
§ 53. Conținutul pedepsei sociale
Orele de condamnare la pedeapsa comunitară în conformitate cu Codul Penal, § 49, articolul
întâi, litera a vor include
a)

b)
c)

servicii sociale utile,
programe, sau

alte măsuri menite să prevină noi infracțiuni.

Serviciul de corecție determină în fiecare caz conținutul mai detaliat al pedepsei sociale în
limitele stabilite de instanță în sentință. În cazul în care instanța a impus o condiție conform
căreia persoana condamnată trebuie să respecte dispozițiile de stabilire a domiciliului, locul
de reședință, locul de muncă, formarea profesională sau tratament, instanța penală va stabili
conținutul mai detaliat al dispozițiilor. Serviciile de corecție trebuie să acorde o atenție
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deosebită măsurilor care pot promova abilitatea persoanei condamnate de a contracara
modelul comportamental criminal. Serviciul de corecție va sublinia, de asemenea, măsurile
care pot promova capacitatea persoanei condamnate de a executa pedeapsa în conformitate cu
prevederile din și în conformitate cu prezenta lege.
Serviciul de corecție va schimba conținutul atunci când pare necesar pentru o punere în
aplicare sigură a pedepsei sociale. Serviciul de corecție poate schimba conținutul dacă este
necesar din cauza personalului din penitenciar.
0 Modificat prin legea din 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 54. Cerințe pentru persoana condamnată
Condamnatul va executa pedeapsa respectând instrucțiunile suplimentare de la Serviciul de
corecție. Condamnatul
a)

Se va prezenta la locul și timpul convenit,

b) Nu va fi sub influența drogurilor sau anestezicelor atunci când se prezintă,
c)

Va oferi informații cu privire la locul de reședință, subzistență și alte aspecte relevante
pentru executarea pedepsei,

e)

rămâne în țară în timpul perioadei de executare, cu excepția cazului în care autoritatea
corectivă acordă permisiunea pentru altceva.

d) Respecta condițiile pe care i le-a impus Curtea conform Codului Penal § 50, și

Persoana condamnată nu trebuie să prezinte un comportament care
a) Amenință siguranța persoanelor care participă la executare, sau
b)

afectează mediul în mod deosebit de negativ.

Condamnatul nu va comite noi infracțiuni până la expirarea termenului de executare.
Modificat prin legile din 20 mai 2005 nr. 28 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr.
0 1580), 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 55. Restricția preventivă a drogurilor și alcoolului
Dacă este necesar să se contracareze o nouă infracțiune îndreptată împotriva vieții, a sănătății
sau a libertății cuiva, instanța penală poate în orice moment să interzică persoanei
condamnate să folosească droguri, mijloace inebriante sau anestezice în timpul perioadei de
executare.
Serviciul de corecție va ridica interdicția atunci când nu mai pare a fi necesară.
§ 56. Investigații în legătură cu condiții stipulate sau o interdicție a substanțelor
halucinogene sau ca urmare a suspiciunii că condamnatul se prezintă drogat
Dacă instanța a impus o condiție în temeiul § 50 Cod penal sau Serviciul de corecție în
temeiul § 55 sau § 58 alin. (1), interzice persoanei condamnate să folosească mijloacele de
intoxicare sau anestezie, Serviciul de corecție trebuie să examineze dacă este respectată
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condiția sau interdicția. Controlul poate implica vizite neanunțate la domiciliu. Atunci când
se impune o ordonanță de interzicere, Serviciul de corecție poate ordona persoanei
condamnate să efectueze un test de urină, un test de respirație, sau o analiză de sânge sau să
contribuie la o altă investigație care se poate efectua fără pericol sau disconfort deosebit.
Analiza de sânge poate fi efectuată numai de personal sanitar.
Măsurile care fac parte dintr-un control după articolul întâi sau al doilea nu vor fi deduse din
numărul de ore la care a fost condamnat respectivul.
Modificat prin legile din 20 mai 2005 nr. 28 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr.
1580), 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).
§ 57. Întreruperea sancțiunilor
0

Serviciul de corecție poate întrerupe executarea pedepsei, dacă este necesar din cauza
condiției persoanei condamnate sau dacă altfel există motive deosebit de grele care nu pot fi
rectificate altfel. Atunci când este necesar ca întreruperea să fie sigură, autoritatea de corecție
trebuie să stabilească astfel de condiții pentru întrerupere, așa cum se menționează la § 58
articolul întâi.
§ 58. Reacția la încălcare

În cazul în care persoana condamnată încalcă în mod intenționat sau din neglijență
dispozițiile date în sau în temeiul § 54, articolul întâi și al doilea sau al § 55, instanța penală
poate ordona persoanei condamnate să participe la o ședință pentru a se aspri cerințele. În
timpul convorbirii, persoana condamnată va fi informată de consecințele încălcărilor repetate.
Dacă pare necesar să se contracareze noi încălcări, Serviciul de corecție va stabili condiții
pentru ca persoana condamnată să
a)
b)

respecte regulamentul de rezidență,
nu interacționeze cu anumite persoane,

c) Nu folosească substanțe inebriante sau tranchilizante, sau

d) Respecte deciziile de prezentare la poliție sau Serviciul de corecție.
În cazul în care condamnatul după ce Serviciul de corecție a organizat o convorbire de
restrângere a libertăților în condiții stipulate în conformitate cu primul paragraf, încalcă din
nou cerințele sau condițiile prevăzute la articolul întâi litera a-d, nivelul regional ar trebui să
aducă problema în instanță cu solicitarea executării pedepsei subsidiare complete cu
închisoarea complet sau parțial în conformitate cu § 52 articolul întâi litera a). Aceeași
autoritate va da în astfel de cazuri decizia de recurs către Curtea de Apel, executarea în
conformitate cu § 455 Cod de procedură penală și amânarea executării în termen de șase luni
conform § 459 Cod de procedură penală.
Dacă condamnatul nu se prezintă la convorbirea susnumită conform articolului întâi,
Serviciul de corecție poate întrerupe executarea pedepsei. Același lucru este valabil și în
cazul în care condamnatul, odată ce a avut loc convorbirea, încalcă din nou condițiile. Atunci
când nivelul regional decide să sesizeze instanța, executarea pedepsei va fi întreruptă din
momentul în care cererea este înaintată instanței.
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Serviciul de corecție poate solicita poliției să rețină persoana condamnată în conformitate cu
§ 461 articolul al doilea Cod de procedură penală, dacă este necesar pentru inițierea unei
reacții în conformitate cu primul paragraf.

Modificat prin legile din 30 aug 2002 nr. 67 (în vig. 1 ian 2003 cf. rez. 30 aug 2002 nr.
938), 20 mai 2005 nr. 28 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr. 1580), 13 apr 2007 nr.
0
14, 14 iunie 2013 nr. 44, 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).

§ 59. Noi infracțiuni
În cazul în care condamnatul comite o nouă infracțiune înainte de expirarea termenului de
executare, procuratura poate înainta cauza în justiție cu cererea de executarea totală sau
parțială a pedepsei subsidiare în conformitate cu prevederile § 52 articolul întâi litera b Cod
Penal.
În cazul în care persoana condamnată este acuzată de o infracțiune care poate conduce la
executarea pedepsei privative de libertate în temeiul § 52 articolul întâi litera b Cod Penal,
executarea pedepsei poate fi întreruptă. Atunci când procuratura hotărăște să aducă cauza în
instanță, executarea pedepsei va fi anulată de la momentul depunerii petiției în instanță.
0

Modificat prin legile din 20 mai 2005 nr. 28 (în vig. 1 ian 2006 cf. rez. 21 dec 2005 nr.
1580), 19 iunie 2015 nr. 65 (în vig. 1 oct. 2015).

§ 60. Intrarea în vigoare
Legea intră în vigoare din momentul când decide Regele.1
De la aceeași dată, va fi abrogată Legea penitenciarelor din 12 decembrie 1958.
Regulamentele date în temeiul Legii penitenciarelor și în temeiul § 28 b și 53 (6) Cod penal
continuă totuși să se aplice în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi până la
anularea sau modificarea de către Rege.

1 De la 1 martie 2002 cf. rez. 22 feb 2002 nr. 181, cu excepția § 10 (1) litera c.
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