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supravegherea pedepselor cu suspendare, pedepselor alternative şi 
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1 Avizul din … (neadoptat încă).

Iniţiativă a Republicii Federale Germania şi a Republicii Franceze

în vederea adoptării unei decizii-cadru a Consiliului

privind recunoaşterea şi supravegherea

pedepselor cu suspendare, pedepselor alternative şi pedepselor condiţionate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în special, articolul 31 alineatul (1) literele 

(a) şi (c) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania şi a Republicii Franceze,

având în vedere avizul Parlamentului European1,
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2 JO C 53, 3.3.2005, p. 1.

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit drept obiectiv realizarea unui spaţiu de libertate, securitate 

şi justiţie. Acesta presupune din partea statelor membre o înţelegere a libertăţii, securităţii şi 

justiţiei care este identică în elementele sale esenţiale şi care se bazează pe principiile libertă

ţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi al

supremaţiei dreptului.

(2) Obiectivul cooperării poliţieneşti şi judiciare în cadrul Uniunii Europene este acela de a le 

oferi tuturor cetăţenilor un nivel ridicat de securitate. Una dintre cheile de boltă ale acestei 

cooperări este principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti, stabilit în cadrul 

concluziilor reuniunii Consiliului European desfăşurat la Tampere la 15 - 16 octombrie 1999 

şi reafirmat în Programul de la Haga din 4 - 5 noiembrie 2004 de consolidare a libertăţii, 

securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană2. În cadrul programului de măsuri din 29 

noiembrie 2000, adoptat în scopul punerii în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a 

hotărârilor în materie penală, Consiliul s-a pronunţat în favoarea cooperării în materia 

pedepselor cu suspendare şi a liberării condiţionate.
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3 JO: a se introduce detaliile privind publicarea.
∗∗∗ JO: a se introduce numărul deciziei-cadru menţionate în considerentul (3).

(3) Toate statele membre au ratificat Convenţia Consiliului Europei din 21 martie 1983 privind 

transferul persoanelor condamnate. Convenţia permite persoanelor condamnate să fie 

transferate în statul al căror resortisanţi sunt, dacă statul în cauză şi persoana condamnată îşi 

dau consimţământul la transfer. Protocolul adiţional la convenţie din 18 decembrie 1997, 

care prevede transferul fără consimţământul persoanelor în cauză, nu a fost încă ratificat de 

către toate statele membre. Decizia-cadru 2007/…/JAI a Consiliului din xx.xx.xxxx privind 

aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie penală prin care se 

aplică pedepse cu închisoarea sau alte măsuri privative de libertate, în vederea executării 

acestora în Uniunea Europeană3, a extins principiul recunoaşterii reciproce în privinţa execut

ării pedepselor cu închisoarea.

(4) Raporturile dintre statele membre, caracterizate prin recunoaşterea reciprocă a sistemelor 

juridice naţionale, permit de asemenea recunoaşterea unei decizii luate de un alt stat membru 

în cursul procedurilor penale sau al executării pedepselor. Convenţia Consiliului Europei din 

30 noiembrie 1964 privind supravegherea persoanelor condamnate condiţionat sau liberate 

condiţionat a fost ratificată de numai 12 state membre, în unele cazuri cu multe rezerve. 

Decizia-cadru 2007/…/JAI a Consiliului∗∗∗ este limitată în mod intenţionat la transferul 

persoanelor condamnate care se află deja în închisoare. Cu toate acestea, se impune o 

cooperare mai largă între statele membre, în special în cazul în care o persoană a făcut 

obiectul unor proceduri penale într-un stat membru, în urma căreia a fost aplicată o pedeaps

ă cu suspendare sau o pedeapsă alternativă, însă persoana în cauză îşi are reşedinţa legală şi 

obişnuită în alt stat membru.
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(5) Prezenta decizie-cadru respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor

recunoscute în articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care sunt enunţate, de 

asemenea, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi, în special, în capitolul 

VI al acesteia. Nicio dispoziţie a prezentei decizii-cadru nu ar trebui interpretată ca 

interzicând refuzul recunoaşterii unei hotărâri şi/sau refuzul supravegherii executării unei m

ăsuri de supraveghere sau a unei pedepse alternative în cazul în care există indicii obiective c

ă măsura de supraveghere sau pedeapsa alternativă a fost aplicată pentru a pedepsi o 

persoană din motive legate de sexul, rasa, religia, originea etnică, cetăţenia, limba, 

convingerile politice sau orientarea sa sexuală sau că această persoană ar putea fi 

dezavantajată din unul din aceste motive.

(6) Prezenta decizie-cadru nu ar trebui să împiedice vreun stat membru să aplice normele sale 

constituţionale privind dreptul la un proces echitabil, libertatea de asociere, libertatea presei 

şi libertatea de exprimare prin alte mijloace de informare în masă.

(7) Dispoziţiile prezentei decizii-cadru ar trebui să se aplice în conformitate cu dreptul cetă

ţenilor Uniunii la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, în temeiul 

articolului 18 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
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(8) Recunoaşterea reciprocă şi supravegherea pedepselor cu suspendare, pedepselor alternative 

şi pedepselor condiţionate în statul de executare au ca scop sporirea şanselor de reintegrare 

socială a persoanei condamnate, permiţându-i acesteia să îşi păstreze legăturile familiale,

lingvistice, culturale şi de alte natură, dar şi îmbunătăţirea urmăririi respectării măsurilor de 

supraveghere şi a pedepselor alternative, cu scopul de a preveni recidiva, acordând astfel o 

atenţie cuvenită protecţiei victimelor.

(9) Pentru a asigura schimbul eficient de informaţii referitoare la toate împrejurările pertinente 

pentru suspendarea pedepselor, statele membre sunt încurajate să introducă în legislaţia lor 

naţională dispoziţii care să le permită să îşi asume răspunderea pentru consemnarea în 

registrele lor naţionale a supravegherii executării măsurilor de supraveghere şi a pedepselor 

alternative.

(10) Întrucât toate statele membre au ratificat Convenţia Consiliului Europei din 28 ianuarie 

1981 pentru protecţia persoanelor privind prelucrarea automată a datelor personale, este 

necesar ca datele personale prelucrate în cadrul punerii în aplicare a prezentei decizii-cadru s

ă fie protejate în conformitate cu principiile respectivei convenţii.
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(11) Întrucât obiectivul prezentei decizii-cadru, şi anume acela de a stabili normelor potrivit c

ărora un stat membru urmează să supravegheze executarea măsurilor de supraveghere sau a 

pedepselor alternative prevăzute de o hotărâre pronunţată în alt stat membru, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de către statele membre din cauza naturii transfrontaliere a situa

ţiilor implicate şi, datorită amplorii acţiunii, acest lucru poate fi realizat mai bine la nivelul 

Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel 

cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ți cum

este aplicat în temeiul celui de-al doilea paragraf al articolului 2 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, prezenta decizie-cadru nu depă

şeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 

ADOPTĂ PREțENTADECIțIE-CADRU:

Articolul 1

Obiectivul şi domeniul de aplicare

(1) În vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor condamnate şi a îmbunătăţirii protec

ţiei victimelor, obiectivul prezentei decizii-cadru este de a stabili normele în conformitate cu 

care un stat membru supraveghează executarea măsurilor de supraveghere aplicate în 

temeiul unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în alt stat membru sau pedepsele alternative 

prevăzute de o asemenea hotărâre judecătorească, luând toate celelalte decizii referitoare la 

executarea hotărârii judecătoreşti respective, în măsura în care aceasta este de competenţa 

sa.
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∗ JO: a se introduce numărul şi data deciziei-cadru menţionate în considerentul (3).

7 JO L 76, 22.3.2005, p. 16.

8 JO L 328, 24.11.2006, p. 59.

(2) Prezenta decizie-cadru se aplică numai recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti şi transferului 

responsabilităţii supravegherii executării măsurilor de supraveghere, a pedepselor alternative 

şi a tuturor celorlalte decizii prevăzute de prezenta decizie-cadru. Prezenta decizie-cadru nu 

se aplică executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauze penale prin care sunt 

aplicate pedepse cu închisoarea sau măsuri privative de libertate care intră sub incidenţa 

Deciziei-cadru 2007/…/JAI a Consiliului∗. Recunoaşterea şi executarea sancţiunilor 

financiare şi a ordinelor de confiscare sunt reglementate de instrumentele juridice aplicabile 

între statele membre şi, în special, de Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 

februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare7

şi de Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea 

principiului recunoaşterii reciproce a ordinelor de confiscare8. 

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentei decizii-cadru: 

(a) „hotărâre judecătorească” înseamnă orice hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de o 

instanţă judecătorească din statul de condamnare, prin care unei persoane fizice îi este 

aplicată:

(i) o pedeapsă cu suspendare,

(ii) o pedeapsă alternativă sau

(iii) o pedeapsă condiţionată;
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(b) „pedeapsă cu suspendare” înseamnă o pedeapsă cu închisoarea sau orice măsură privativă

de libertate a cărei executare este suspendată în tot sau în parte

(i) la data pronunţării pedepsei sau

(ii) după ce o fracţiune din pedeapsa cu închisoarea sau măsura privativă de libertate a 

fost executată (liberare condiţionată);

(c) „pedeapsă alternativă” înseamnă o obligaţie sau o măsură de constrângere, aplicată cu titlul

de pedeapsă de sine stătătoare, care nu constă într-o pedeapsă cu închisoarea, într-o măsură

privativă de libertate sau într-o sancţiune financiară;

(d) „pedeapsă condiţionată” înseamnă o hotărâre judecătorească pronunţată de o instanţă prin 

care aplicarea unei pedepse a fost suspendată condiţionat, prin aplicarea uneia sau mai multe 

măsuri de supraveghere;

(e) „măsuri de supraveghere” înseamnă obligaţii şi măsurile de constrângere aplicate unei 

persoane fizice, în conformitate cu legislaţia naţională a statului de condamnare, în legătură

cu o pedeapsă cu suspendare sau cu o pedeapsă condiţionată;

(f) „stat de condamnare” înseamnă statul membru în care a fost pronunţată o hotărâre judec

ătorească, astfel cum este definită la litera (a);
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(g) „stat de executare” înseamnă statul membru în care este supravegheată executarea măsurilor

de supraveghere şi a pedepselor alternative şi în care sunt luate toate celelalte decizii privind 

executarea hotărârii judecătoreşti, în măsura în care respectivul stat şi-a asumat această

competenţă. 

Articolul 3

Drepturile fundamentale

Prezenta decizie-cadru nu poate avea ca efect modificarea obligaţiei de respectare a drepturilor 

fundamentale şi a principiilor fundamentale ale dreptului, astfel cum sunt consacrate în articolul 6 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană.

Articolul 4

Desemnarea autorităţilor competente

(1) Fiecare stat membru informează Secretariatul General al Consiliului cu privire la autoritatea 

sau autorităţile judiciare care, în temeiul legislaţiei sale naţionale, sunt competente să ac

ţioneze în conformitate cu prezenta decizie-cadru atunci când respectivul stat membru 

constituie statul de condamnare sau statul de executare.

(2) Secretariatul General al Consiliului pune informaţiile primite la dispoziţia tuturor statelor 

membre şi a Comisiei.
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Articolul 5

Tipuri de măsuri de supraveghere şi de pedepse alternative

(1) O hotărâre judecătorească ce cuprinde una sau mai multe din măsurile de supraveghere sau 

pedepsele alternative arătate mai jos poate fi transferată în alt stat membru, în care persoana 

condamnată îşi are reşedinţa legală şi obişnuită, în scopul recunoaşterii şi supravegherii 

respectivelor măsuri şi pedepse:

(a) obligaţia persoanei condamnate de a informa autoritatea competentă din statul de 

executare cu privire la orice schimbare de reşedinţă;

(b) interdicţia de a părăsi sau de a intra fără permisiune în anumite localităţi din statul de 

condamnare sau din statul de executare, precum şi alte dispoziţii privind modul de viaţ

ă, reşedinţa, educaţia şi formarea, activitatea profesională sau activităţile de petrecere 

a timpului liber;

(c) obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa autorităţii competente din statul de 

executare sau a unei alte autorităţi din statul de executare;

(d) obligaţia de a evita orice contact cu persoanele sau bunurile care ar putea să îl instige 

la comiterea de noi fapte penale;

(e) obligaţia de a repara prejudiciul cauzat de fapta penală;

(f) obligaţia de a presta activităţi în folosul comunităţii;

(g) obligaţia de a coopera cu un consilier de probaţiune;

(h) obligaţia de a urma un tratament medical sau de dezintoxicare.
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(2) Atunci când transpune prezenta decizie-cadru, fiecare stat membru informează Secretariatul 

General al Consiliului cu privire la măsurile de supraveghere şi la pedepsele alternative pe 

care este pregătit să le supravegheze, pe lângă cele menţionate la alineatul (1). Secretariatul 

General al Consiliului pune informaţiile primite la dispoziţia tuturor statelor membre şi a 

Comisiei.

(3) Pe lângă măsurile şi pedepsele menţionate la alineatul (1), certificatul menţionat la articolul 

6 include numai măsurile sau sancţiunile notificate de statul de executare în cauză în 

conformitate cu alineatul (2).

Articolul 6

Procedura de transmitere a hotărârii judecătoreşti şi a unui certificat

(1) Hotărârea judecătorească sau o copie legalizată a acesteia, împreună cu certificatul, al cărui 

formular este prevăzut în anexa I, se transmit de autoritatea judiciară competentă din statul 

de condamnare direct autorităţii judiciare competente din statul de executare prin orice 

mijloace care produc un înscris, în condiţii care permit statului de executare să stabilească

autenticitatea acestora. Dacă statul de executare o cere, acestuia îi sunt trimise originalul 

hotărârii judecătoreşti sau o copie legalizată a acesteia, precum şi originalul certificatului. 

Toate comunicările oficiale se efectuează, de asemenea, în mod direct între autorităţile 

judiciare competente arătate.
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9 JO L 191, 7.7.1998, p. 4.

(2) Certificatul trebuie să fie semnat, iar conţinutul său trebuie certificat drept conform cu 

realitatea de autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare.

(3) Hotărârea judecătorească, împreună cu certificatul, nu poate fi transmisă de autoritatea 

judiciară competentă din statul de condamnare, concomitent, mai multor state de executare.

(4) Dacă autoritatea judiciară competentă din statul de executare nu este cunoscută autorităţii 

judiciare competente din statul de condamnare, aceasta din urmă efectuează toate cercet

ările necesare, inclusiv prin intermediul punctelor de contact ale Reţelei Judiciare Europene 

instituite prin Acţiunea comună 98/428/JAI a Consiliului din 29 iunie 1998 de creare a unei 

Reţele Judiciare Europene9, pentru a obţine informaţiile din partea statului de executare.

(5) Atunci când o autoritate judiciară din statul de executare care primeşte o hotărâre judec

ătorească, împreună cu un certificat, nu are competenţa de a o recunoaşte, aceasta transmite 

din oficiu hotărârea judecătorească, împreună cu certificatul, autorităţii judiciare 

competente. Respectiva autoritate judiciară competentă din statul de executare informează

de îndată autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare, prin orice mijloace care 

produc un înscris, că hotărârea judecătorească şi certificatul au fost transmise acesteia.
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Articolul 7

Decizia statului de executare

(1) Autoritatea judiciară competentă din statul de executare recunoaşte hotărârea judecătoreasc

ă transmisă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 şi ia de îndată toate m

ăsurile necesare pentru supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a pedepselor 

alternative, cu excepţia cazului în care decide să invoce unul din motivele de refuz al 

recunoaşterii şi al asumării supravegherii hotărârii judecătoreşti prevăzute la articolul 9.

(2) În cazul în care natura sau durata măsurilor de supraveghere sau a pedepselor alternative 

sunt incompatibile cu dispoziţiile legale din statul de executare, autoritatea judiciară

competentă din respectivul stat le poate adapta măsurilor de supraveghere sau pedepselor 

alternative care sunt prevăzute de legea statului de executare pentru fapte penale de acelaşi 

fel. Măsura de supraveghere sau pedeapsa alternativă adaptată trebuie să corespundă pe cât 

posibil celei pronunţate în statul de condamnare.

(3) Măsura de supraveghere sau pedeapsa alternativă adaptată nu poate fi mai severă decât m

ăsura de supraveghere sau pedeapsa alternativă aplicată iniţial.
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Articolul 8

Dubla incriminare

(1) Următoarele fapte penale, dacă sunt pedepsite în statul de condamnare cu o pedeapsă cu 

închisoarea sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate al cărei maxim este de cel pu

ţin trei ani, astfel cum sunt definite de legea statului de condamnare, duc la recunoaşterea 

hotărârii judecătoreşti şi la supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a 

pedepselor alternative, în condiţiile prezentei decizii-cadru şi fără verificarea dublei incrimin

ări a faptei: 

participarea la un grup infracţional organizat;–

terorismul;–

traficul de persoane;–

exploatarea sexuală a minorilor şi pornografia infantilă;–

traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;–

traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozive;–

corupţia;–

frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor –

Europene în sensul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare 

ale Comunităţilor Europene;
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spălarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni;–

falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;–

infracţiunile contra datelor şi sistemelor informatice;–

infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de –

dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;

uşurarea intrării şi şederii ilegale;–

omorul, loviturile şi vătămarea corporală gravă;–

traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;–

lipsirea de libertate în mod ilegal, îndeosebi prin răpire sau în schimbul oricărui –

avantaj;

rasismul şi xenofobia;–

tâlhăria calificată sau organizată;–

traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichităţi şi de opere de artă;–

înşelăciunea;–

şantajul („racketeering”);–

delicte contra proprietăţii intelectuale;–

falsificarea înscrisurilor oficiale şi uzul acestora;–

falsificarea de monede sau de alte valori;–
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traficul ilicit de substanţe hormonale şi de alţi factori de creştere;–

traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;–

traficul de vehicule furate;–

violul;–

distrugerea prin incendiere;–

infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale;–

sechestrarea ilicită de aeronave şi nave;–

sabotajul.–

(2) Consiliul poate decide să adauge oricând alte categorii de fapte penale pe lista prevăzută la 

alineatul (1), hotărând în unanimitate după consultarea Parlamentului European în condiţiile 

prevăzute la articolul 39 alineatul (1) din tratat. Consiliul examinează, ţinând seama de 

raportul care îi este prezentat în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din prezenta 

decizie-cadru, dacă lista trebuie extinsă sau modificată.

(3) Pentru alte fapte penale decât cele aflate sub incidenţa alineatului (1), statul de executare 

poate supune recunoaşterea hotărârii judecătoreşti şi supravegherea executării măsurilor de 

supraveghere şi a pedepselor alternative condiţiei ca hotărârea să privească acte care 

constituie fapte penale şi în temeiul legii statului de executare, indiferent de elementele 

constitutive ale acesteia şi de definiţia sa.
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Articolul 9

Motive de refuz al recunoaşterii şi supravegherii

(1) Autoritatea competentă din statul de executare poate refuza recunoaşterea hotărârii judec

ătoreşti şi asumarea responsabilităţii de supraveghere a executării măsurilor de supraveghere

şi a pedepselor alternative dacă:

(a) certificatul menţionat la articolul 6 este incomplet sau nu corespunde în mod vădit hot

ărârii judecătoreşti şi nu este completat sau rectificat într-un termen rezonabil stabilit 

de către autoritatea judiciară competentă din statul de executare;

(b) nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la articolul 5;

(c) recunoaşterea hotărârii judecătoreşti şi asumarea responsabilităţii de supraveghere a 

executării măsurilor de supraveghere şi a pedepselor alternative ar contraveni 

principiului ne bis in idem;

(d) hotărârea judecătorească se referă, în cazurile prevăzute la articolul 8 alineatul (3), la 

o faptă care nu constituie o faptă penală în temeiul legii statului de executare; cu toate 

acestea, în materiile fiscală, vamală şi monetară, executarea hotărârii judecătoreşti nu 

poate fi refuzată pe motiv că legea statului de executare nu impune taxe de acelaşi fel 

sau nu conţine nicio dispoziţie de acelaşi tip în materie fiscală, vamală sau monetară ca 

şi legea statului de condamnare;
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(e) acțiunea penală sau executarea pedepsei este deja prescrisă în conformitate cu legea 

statului de executare şi se referă la o faptă care ţine de competenţa acestuia în temeiul 

legislaţiei sale naţionale;

(f) în temeiul legii statului de executare, există derogări care fac imposibilă supravegherea 

executării măsurilor de supraveghere şi a pedepselor alternative;

(g) imunitatea conferită de legea statului de executare împiedică supravegherea executării 

măsurilor de supraveghere sau a pedepselor alternative;

(g) în temeiul legii statului de executare, persoana condamnată nu poate răspunde penal 

pentru fapta la care se referă hotărârea judecătorească din cauza vârstei sale;

(h) hotărârea judecătorească a fost pronunţată în contumacie, cu excepţia cazului în care 

certificatul arată că persoana a fost citată personal sau încunoțtințată, prin 

intermediul unui reprezentant autorizat în conformitate cu legislaţia naţională a 

statului de condamnare, cu privire la data şi locul desfățurării procedurilor care au 

condus la pronunțarea în contumacie a hotărârii judecătorețti, sau că persoana 

respectivă a indicat unei autorităţi competente că nu contestă procedura;

(i) hotărârea judecătorească prevede un tratament medical/terapeutic pe care, fără a 

aduce atingere dispoziţiilor articolului 7 alineatul (2), statul de executare nu îl poate 

supraveghea din cauza sistemului său juridic sau de sănătate sau

(j) în cazul menționat la articolul 13 alineatul (1), nu se poate ajunge la un acord privind 

adaptarea măsurilor de supraveghere sau a pedepselor alternative.
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(2) Înainte ca autoritatea judiciară competentă din statul de executare să decidă să refuze 

recunoaşterea hotărârii judecătoreşti şi asumarea responsabilităţii de supraveghere a execut

ării măsurilor de supraveghere şi a pedepselor alternative, în cazurile prevăzute la alineatul 

(1), aceasta comunică, prin mijloace adecvate, cu autoritatea judiciară competentă din statul 

de condamnare şi, dacă este cazul, îi cere să furnizeze de îndată toate informaţiile 

suplimentare necesare. 

Articolul 10

Termenele

(1) Autoritatea judiciară competentă din statul de executare decide, în termen de 10 zile de la 

primirea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului, dacă recunoaşte hotărârea judecătorească

şi dacă îşi asumă responsabilitatea de supraveghere a executării măsurilor de supraveghere şi 

a pedepselor alternative. Aceasta informează de îndată autoritatea judiciară competentă din 

statul de condamnare, prin orice mijloace care produc un înscris, cu privire la decizia sa. 

Refuzul de a recunoaşte hotărârea judecătorească şi refuzul de a accepta responsabilitatea 

supravegherii trebuie motivate.

(2) Dacă, într-un caz determinat, autoritatea judiciară competentă din statul de executare se află

în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alineatul (1), aceasta informează de 

îndată autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare, prin orice mijloace la 

alegerea sa, motivând întârzierea şi precizând de cât timp are nevoie pentru emiterea unei 

decizii definitive.
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Articolul 11

Legea aplicabilă supravegherii

Supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a pedepselor alternative se supune legii 

statului de executare.

Articolul 12

Competenţa luării tuturor deciziilor ulterioare şi legea aplicabilă

(1) Autoritatea judiciară competentă din statul de executare este competentă să ia toate 

deciziile ulterioare privind pedeapsa cu suspendare, pedeapsa alternativă sau pedeapsa condi

ţionată, cum ar fi modificarea măsurilor de supraveghere, revocarea suspendării, aplicarea 

pedepsei în cazul unei pedepse condiţionate sau reducerea pedepsei în cursul executării. 

Legea statului de executare se aplică deciziilor prevăzute mai sus şi tuturor consecinţelor 

ulterioare ale hotărârii judecătoreşti.

(2) Autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare îşi poate rezerva competenţa de 

a lua toate deciziile ulterioare privind pedepsele condiţionate. În acest caz, legea statului de 

condamnare se aplică tuturor consecinţelor ulterioare ale hotărârii judecătoreşti.
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(3) Atunci când transpune prezenta decizie-cadru, orice stat membru poate indica faptul că, în 

calitate de stat de executare, poate refuza, în cazuri individuale, asumarea responsabilităţii 

prevăzute la alineatul (1). În aceste cazuri, luarea deciziei şi notificarea se efectuează în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10. Aceasta nu aduce atingere obligaţiei 

prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

Articolul 13

Consultări între autorităţile judiciare competente

(1) În cazul în care intenţionează să efectueze adaptări în conformitate cu articolul 7 alineatele 

(2) şi (3), autoritatea judiciară competentă din statul de executare consultă mai întâi 

autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare cu privire la măsurile de 

supraveghere şi la pedepsele alternative adaptate.

(2) Atunci când transmite hotărârea judecătorească şi certificatul în conformitate cu articolul 6, 

autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare poate renunţa la consultările prev

ăzute la alineatul (1). În acest caz, orice adaptări efectuate de autoritatea judiciară

competentă din statul de executare în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) şi (3) se 

notifică ulterior autorităţii judiciare competente din statul de condamnare.
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Articolul 14

Obligaţiile autorităţilor implicate în cazul în care

statul de executare este competent să ia toate deciziile ulterioare

(1) Autoritatea judiciară competentă din statul de executare informează de îndată autoritatea 

judiciară competentă din statul de condamnare, prin orice mijloace care produc un înscris, 

cu privire la toate deciziile cu efect imediat sau suspensiv referitoare la:

(a) modificarea măsurilor de supraveghere sau a pedepsei alternative;

(b) revocarea suspendării pedepsei;

(c) aplicarea unei pedepse în cazul unei pedepse condiţionate;

(d) prescrierea măsurilor de supraveghere sau a pedepsei alternative.

(2) Autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare informează de îndată autoritatea 

judiciară competentă din statul de executare, prin orice mijloace care produc un înscris, cu 

privire la orice împrejurări sau constatări care, în opinia sa, ar putea conduce la revocarea 

suspendării pedepsei sau la modificarea măsurilor de supraveghere ori a pedepsei 

alternative.
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10 JO C 197, 12.7.2000, p. 3.

Articolul 15

Obligaţiile autorităţilor implicate în cazul în care

statul de condamnare este competent să ia toate deciziile ulterioare

(1) Dacă autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare are competenţa să ia toate 

deciziile ulterioare, în conformitate cu articolul 12 alineatele (2) şi (3), autoritatea judiciară

competentă din statul de executare o notifică de îndată cu privire la:

(a) orice încălcare a unei măsuri de supraveghere sau a unei pedepse alternative şi

(b) orice constatare care

(i) este susceptibilă să conducă la modificarea măsurilor de supraveghere ori a 

pedepsei alternative sau

(ii) este relevantă pentru aplicarea unei pedepse în cazul unei pedepse condiţionate 

sau

(iii) poate conduce la revocarea suspendării pedepsei.

(2) Pentru efectuarea notificării se utilizează formularul prevăzut în anexa II.

(3) Înainte de luarea unei decizii privind aplicarea unei pedepse în cazul unei condamnări condi

ţionate sau privind revocarea suspendării unei pedepse, persoana condamnată trebuie audiat

ă de către judecător. Dacă este cazul, această cerinţă poate fi îndeplinită în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 10 din Convenţia din 29 mai 2000 privind asistenţa reciproc

ă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene10.
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∗ JO: a se introduce numărul şi data deciziei-cadru menţionate în considerentul (3).

12 JO L 190, 18.7.2002, p. 1.

(4) Autoritatea judiciară competentă din statul de condamnare informează de îndată autoritatea 

judiciară competentă din statul de executare cu privire la toate deciziile cu efect imediat sau 

suspensiv referitoare la:

(a) modificarea măsurilor de supraveghere sau a pedepsei alternative;

(b) revocarea suspendării pedepsei;

(c) aplicarea unei pedepse în cazul unei pedepse condiţionate;

(d) prescrierea măsurilor de supraveghere sau a pedepsei alternative.

(5) În cazul aplicării unei pedepse sau al revocării suspendării unei pedepse, autoritatea judiciar

ă competentă din statul de condamnare informează în acelaşi timp autoritatea judiciară

competentă din statul de executare dacă intenţionează să transmită statului de executare:

(a) un certificat în sensul Deciziei-cadru 2007/…/JAI a Consiliului∗ în scopul asumării 

responsabilităţii de executare a măsurii privative de libertate sau 

(b) un mandat european de arestare în vederea predării persoanei condamnate în 

conformitate cu Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind 

mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre12.
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(6) Dacă obligaţia de executare a măsurilor de supraveghere sau a pedepselor alternative s-a 

prescris, autoritatea judiciară competentă din statul de executare pune capăt măsurilor

dispuse de îndată ce a fost notificată în mod corespunzător de către autoritatea judiciară

competentă din statul de condamnare.

Articolul 16

Amnistia şi graţierea

Amnistia sau graţierea pot fi acordate atât de către statul de condamnare, cât şi de către statul de 

executare.

Articolul 17

Încetarea competenţei statului de executare

Dacă persoana condamnată părăseşte statul de executare şi îşi stabileşte reşedinţa legală şi obişnuită

în alt stat membru, autoritatea judiciară competentă din statul de executare transferă autorităţii 

judiciare competente din statul de condamnare competenţa privind supravegherea executării m

ăsurilor de supraveghere şi a pedepselor alternative, precum şi privind respectarea tuturor deciziilor 

ulterioare referitoare la executarea hotărârii judecătoreşti.

Articolul 18

Limbile

Certificatele se traduc în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului de executare. Orice 

stat membru poate să indice, la data adoptării prezentei decizii-cadru sau la o dată ulterioară, într-o 

declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, că va accepta o traducere în una sau mai 

multe alte limbi oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.
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∗ Data urmează să fie precizată.

Articolul 19

Cheltuielile

Cheltuielile decurgând din aplicarea prezentei decizii-cadru sunt suportate de către statul de 

executare, cu excepţia cheltuielilor contractate exclusiv pe teritoriul statului de condamnare.

Articolul 20

Raportul cu alte acorduri şi aranjamente

(1) Prezenta decizie-cadru înlocuieşte, în raporturile dintre statele membre, începând cu …∗, 

dispoziţiile corespunzătoare din Convenţia Consiliului Europei privind supravegherea 

persoanelor condamnate condiţionat sau liberate condiţionat.

(2) Statele membre pot continua să aplice acordurile sau aranjamentele bilaterale sau 

multilaterale în vigoare la data adoptării prezentei decizii-cadru, în măsura în care acestea 

permit extinderea sau aprofundarea obiectivelor prezentei decizii-cadru şi contribuie la o 

mai mare simplificare sau facilitare a procedurilor de supraveghere a executării măsurilor de 

supraveghere şi a pedepselor alternative.

(3) Statele membre pot încheia acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale ulterior intr

ării în vigoare a prezentei decizii-cadru, în măsura în care aceste acorduri sau aranjamente 

permit extinderea sau aprofundarea prevederilor acesteia şi contribuie la o mai mare 

simplificare sau facilitare a procedurilor de supraveghere a executării măsurilor de 

supraveghere şi a pedepselor alternative.
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∗ Data urmează să fie precizată.
țț Data urmează să fie precizată.
țțț Data urmează să fie precizată.

(4) Consiliul şi Comisia sunt notificate de statele membre, în termen de trei luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei decizii-cadru, cu privire la acordurile şi aranjamentele existente men

ţionate la alineatul (1) pe care doresc să le aplice în continuare. De asemenea, Consiliul şi 

Comisia sunt notificate de statele membre cu privire la orice nou acord sau aranjament men

ţionat la alineatul (2), în termen de trei luni de la data semnării acestuia.

Articolul 21

Punerea în aplicare

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru până

la …∗.

(2) Statele membre transmit Secretariatului General al Consiliului şi Comisiei textul dispoziţiilor 

care transpun în legislaţia lor naţională obligaţiile care decurg din prezenta decizie-cadru. Pe 

baza unui raport întocmit de Comisie prin utilizarea acestor informaţii, Consiliul evaluează, 

până la ... țț, măsura în care statele membre s-au conformat prezentei decizii-cadru.

(3) Până la ... țțț va fi efectuată o evaluare a dispoziţiilor prezentei decizii-cadru şi, în special, 

a aplicării acestora în practică.
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Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Preşedintele
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ANEXA I

CERTIFICAT

conform articolului 6 din Decizia-cadru 2007/.../JAI a Consiliului

din ... privind recunoaşterea şi supravegherea pedepselor cu suspendare, pedepselor alternative şi 

pedepselor condiţionate

(a) Statul de condamnare:

Statul de executare:

(b) Instanţa judecătorească ce a pronunţat hotărârea prin care se aplică o pedeapsă cu 

suspendare, o pedeapsă alternativă sau o pedeapsă condiţionată:

Denumirea oficială:

Adresa:

Numărul cauzei:

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Nr. fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Adresa de poştă electronică (dacă există):

Limbile care pot fi utilizate în comunicarea cu instanţa judecătorească: 

Datele persoanei sau persoanelor de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informa

ţii suplimentare privind hotărârea sau în vederea acordului privind aranjamentele pentru 

predare (numele, funcţia/gradul, nr. tel., nr. fax şi adresa de poştă electronică, dacă există):
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(c) Autoritatea care a aplicat măsurile de supraveghere:

o Autoritatea menţionată la litera (b).

o Următoarea autoritate:

Denumirea oficială:

Adresa:

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Adresa de poştă electronică (dacă există):

Limbile care pot fi utilizate în comunicarea cu autoritatea în cauză:

Datele persoanei sau persoanelor de contact în cazul în care este necesară obţinerea de 

informaţii suplimentare privind decizia (numele, funcţia/gradul, nr. tel., nr. fax şi adresa 

de poştă electronică, dacă există):
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(d) Autoritatea din statul de condamnare competentă să supravegheze măsurile de supraveghere:

o Autoritatea menţionată la litera (b).

o Autoritatea menţionată la litera (c).

o Următoarea autoritate:

Denumirea oficială:

Adresa:

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Nr. tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Adresa de poştă electronică (dacă există):

Limbile care pot fi utilizate în comunicarea cu autoritatea în cauză:

Datele persoanei sau persoanelor de contact în cazul în care este necesară obţinerea de 

informaţii suplimentare în vederea supravegherii executării măsurilor de supraveghere 

sau a pedepselor alternative (numele, funcţia/gradul, nr. tel., nr. fax şi adresa de poştă

electronică, dacă există):
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(e) Autoritatea sau autorităţile care pot fi contactate (dacă literele (c) şi/sau (d) au fost

completate):

Autoritatea de la litera (b)

Pentru următoarele materii:

Autoritatea de la litera (c)

Pentru următoarele materii:

Autoritatea de la litera (d)

Pentru următoarele materii:
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(f) Informaţii referitoare la persoana fizică cu privire la care a fost pronunţată hotărârea:

Numele:

Prenume(le):

Numele înainte de căsătorie, după caz:

Porecle, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Codul numeric personal sau codul de asigurări sociale (dacă există):

Data naşterii:

Locul naşterii:

Ultima adresă cunoscută:

Limba sau limbile pe care le înţelege (dacă sunt cunoscute):

Tipul şi numărul documentului sau documentelor de identitate ale persoanei condamnate (carte 

de identitate, paşaport):

Tipul şi numărul permisului de şedere al persoanei condamnate în statul de executare:
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(g) Informaţii privind statul membru căruia îi sunt transmise hotărârea judecătorească şi 

certificatul:

Hotărârea judecătorească şi certificatul sunt transmise statului de executare arătat în caseta 

(a) din următoarele motive:

o Persoana condamnată are reşedinţa sa legală ți obişnuită în respectivul stat.

(h) Hotărârea judecătorească

Precizări privind hotărârea judecătorească:

Hotărârea judecătorească a fost pronunţată la (data: țț-LL-AAAA)

Hotărârea judecătorească a devenit definitivă la (data: țț-LL-AAAA)

Numărul cauzei în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească (dacă este disponibil):

1. Hotărârea judecătorească priveşte un număr total de: ...... fapte penale.

Prezentarea sintetică a faptelor şi descrierea împrejurărilor în care fapta sau faptele 

penale au fost săvârşite, incluzând data şi locul faptei penale şi participaţia persoanei 

condamnate:

Natura şi calificarea juridică a faptei sau faptelor penale şi dispoziţiile legale aplicabile, în 

temeiul cărora a fost pronunţată hotărârea judecătorească:
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2. Dacă fapta sau faptele penale menţionate la punctul 1 corespund uneia sau mai multora 

din următoarele fapte penale, definite în conformitate cu legea statului de condamnare şi 

pedepsite în statul de condamnare printr-o pedeapsă cu închisoarea sau printr-o măsură

privativă de libertate al cărei maxim este de cel puţin trei ani, se bifează în mod 

corespunzător:

o participarea la un grup infracţional organizat

o terorismul

o traficul de persoane

o exploatarea sexuală a minorilor şi pornografia infantilă

o traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope

o traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozive

o corupţia

o frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene în sensul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor 

financiare ale Comunităţilor Europene

o spălarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni
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o falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro

o infracţiunile contra datelor şi sistemelor informatice

o infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de 

dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie

o uşurarea intrării şi şederii ilegale

o omorul, loviturile şi vătămarea corporală gravă

o traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane

o lipsirea de libertate în mod ilegal, îndeosebi prin răpire sau în schimbul oricărui 

avantaj

o rasismul şi xenofobia

o tâlhăria calificată sau organizată

o traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichităţi şi de opere de artă

o înşelăciunea

o şantajul („racketeering”)

o delicte contra proprietăţii intelectuale
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o falsificarea înscrisurilor oficiale şi uzul acestora

o falsificarea de monede sau de alte valori

o traficul ilicit de substanţe hormonale şi de alţi factori de creştere

o traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive

o traficul de vehicule furate

o violul

o distrugerea prin incendiere

o infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale

o sechestrarea ilicită de aeronave şi nave

o sabotajul

3. Dacă fapta sau faptele penale menţionate la punctul 1 nu sunt enumerate la punctul 2, a 

se furniza o descriere completă a faptei sau faptelor penale în cauză:
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(i) Informaţii privind hotărârea judecătorească:

1. A se indica dacă persoana condamnată a participat personal la proceduri:

o Da, persoana a participat.

o Nu, persoana nu a participat. Se confirmă că persoana în cauză a fost încunoştin

ţată personal sau printr-un reprezentant autorizat în conformitate cu legislaţia na

ţională a statului de condamnare cu privire la data şi locul desfăşurării 

procedurilor care au condus la pronunţarea în contumacie a hotărârii judecătore

şti, sau că persoana în cauză a indicat unei autorităţi competente că nu contestă

procedura.

2. Precizări privind aplicarea pedepsei

o Pedeapsă condiţionată
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3. Precizări privind natura pedepsei (se completează numai dacă la punctul 2 nu s-au făcut 

precizări):

o Pedeapsă alternativă

o Pedeapsă suspendată

o Pedeapsă cu închisoarea

o Măsură privativă de libertate

o Suspendare la data pronunţării pedepsei

o Suspendare după executarea în parte a pedepsei cu închisoarea (liberare condiţionată)

4. Precizări privind cuantumul pedepsei (se completează numai dacă la punctul 3 nu s-au f

ăcut precizări)

4.1. Cuantumul total al pedepsei:

4.2. Persoana condamnată a fost arestată provizoriu în cursul următoarei perioade:

4.3. Persoana a executat o pedeapsă cu închisoarea/măsură privativă de libertate în 

cursul următoarei perioade (numai în cazul liberării condiţionate):

4.4. Cuantumul pedepsei rămas de executat în caz de revocare a suspendării:
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(j) Precizări privind decizia referitoare la suspendarea pedepsei/aplicării pedepsei:

1. Decizia a fost emisă la (data: țț-LL-AAAA):

2. Durata supravegherii executării măsurilor de supraveghere:

3. Natura măsurilor de supraveghere sau a pedepselor alternative (se admit mai multe 

descrieri):

o o obligaţie a persoanei condamnate de a informa autoritatea competentă din 

statul de executare cu privire la orice schimbare de reşedinţă

o o interdicţie de a părăsi sau de a intra fără permisiune în anumite localităţi din 

statul de condamnare sau din statul de executare

o dispoziţii privind modul de viaţă, reşedinţa, educaţia şi formarea, activitatea 

profesională sau activităţile de petrecere a timpului liber

o o obligaţie de a se prezenta la date stabilite în faţa autorităţii competente din 

statul de executare sau a unei alte autorităţi din statul de executare

o o obligaţie de a evita orice contact cu anumite persoane sau bunuri

o o obligaţie de a repara prejudiciul cauzat de fapta penală

o o obligaţie de a presta activităţi în folosul comunităţii

o o obligaţie de a coopera cu un consilier de probaţiune

o o obligaţie de a urma un tratament medical sau de dezintoxicare

o alte măsuri pe care statul de executare este pregătit să le supravegheze în 

conformitate cu o notificare efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (2) din 

decizia-cadru
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(k) Precizări privind competenţa pentru toate măsurile ulterioare

o Competenţa pentru toate măsurile ulterioare legate de pedeapsa condiţionată aparţine 

statului de condamnare.

o În cazul unei adaptări a măsurii de supraveghere sau a pedepsei alternative de către 

autoritatea judiciară competentă a statului de executare, statul de condamnare renunţă la 

consultările prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din decizia-cadru.

(l) Alte împrejurări relevante pentru cauză (informaţii opţionale):

o Textul hotărârii judecătoreşti este anexat certificatului.

Semnătura autorităţii care a emis certificatul şi/sau a reprezentantului său, cu rolul de a 

confirma acurateţea conţinutului certificatului.

Numele:

Funcţia (titlul/gradul):

Data:

Ştampila (după caz):



6480/07 ACD/mir 43

ANEXA II DG H 2B RO

ANEXA II

FORMULAR

conform articolului 15 din Decizia-cadru 2007/…/JAI a Consiliului din ... privind recunoaşterea şi 

supravegherea pedepselor cu suspendare, pedepselor alternative şi pedepselor condiţionate

RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRII UNEI MĂSURI DE SUPRAVEGHERE ORI A UNEI PEDEPSE 

ALTERNATIVE SAU ORICE ALTE CONSTATĂRI

Autoritatea competentă raportează prin prezenta că persoana menţionată la litera (a) încalcă măsurile 

de supraveghere sau pedepsele alternative enumerate la litera (d).

(a) Date privind identitatea persoanei supuse supravegherii:

Numele:

Prenume(le):

Numele înainte de căsătorie, după caz:

Porecle, după caz:

Sexul:

Cetăţenia:

Codul numeric personal sau codul de asigurări sociale (dacă există):

Data naşterii:

Locul naşterii:

Adresa:

Limba sau limbile pe care le înţelege (dacă sunt cunoscute):
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(b) Date privind decizia referitoare la pedeapsa suspendată, pedeapsa alternativă sau pedeapsa 

condiționată:

Hotărârea judecătorească pronunţată la data:

Instanţa judecătorească ce a pronunţat hotărârea:

Denumirea oficială:

Adresa:

Certificat emis la data:

Numărul cauzei în statul de condamnare (dacă există):

(c) Date privind autoritatea responsabilă pentru supravegherea executării măsurilor de 

supraveghere sau a pedepselor alternative:

Denumirea oficială a autorităţii:

Numele persoanei de contact:

Poziţia (funcţia/gradul):

Adresa:

Tel.: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Fax: (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii)

Adresa de poştă electronică:
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(d) Măsurile de supraveghere sau pedepsele alternative:

Persoana menţionată la litera (a) încalcă următoarele obligaţii sau măsuri de constrângere:

o o obligaţie a persoanei condamnate de a informa autoritatea competentă din statul de 

executare cu privire la orice schimbare de reşedinţă;

o o interdicţie de a părăsi sau de a intra fără permisiune în anumite localităţi din statul de 

condamnare sau din statul de executare;

o dispoziţii privind modul de viaţă, reşedinţa, educaţia şi formarea, activitatea 

profesională sau activităţile de petrecere a timpului liber;

o o obligaţie de a se prezenta la date stabilite în faţa autorităţii competente din statul de 

executare sau a unei alte autorităţi din statul de executare;

o o obligaţie de a evita orice contact cu anumite persoane sau bunuri;

o o obligaţie de a repara prejudiciul cauzat de fapta penală;

o o obligaţie de a presta activităţi în folosul comunităţii;

o o obligaţie de a coopera cu un consilier de probaţiune;

o o obligaţie de a urma un tratament medical sau de dezintoxicare;

o alte măsuri:
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Descrierea încălcării sau încălcărilor (locul, data şi împrejurările specifice):

Există alte constatări care:

o sunt de natură să conducă la modificarea măsurilor de supraveghere sau a pedepselor 

alternative;

o sunt relevante pentru aplicarea unei pedepse în cazul unei pedepse condiţionate;

o ar putea conduce la revocarea suspendării pedepsei.

Descrierea constatărilor (locul, data şi împrejurările particulare):

Semnătura autorităţii care a emis formularul şi/sau a reprezentantului său, cu rolul de a confirma 

corectitudinea conţinutului formularului:

Numele:

Poziţia (funcţia/gradul):

Data:

Ştampila (după caz):


