
Codul de executare 
Legea privind executarea pedepselor 

penale a Norvegiei 



 
Nils din Norvegia 

   o 22 ani  
o Fiică de 4 ani   
o Prietenă 
o Apartament și mașină…….. 
 
 
 



Nils din Norvegia  
o Nerăbdător  
o Neliniștit 
o Sărăcie  
o Martor al  

violenței  
abuzului de droguri  
sărăciei  

o Lipsit de   
studii 
loc de muncă 

o Starea fizică 
starea mentală  
nesatisfăcătoare  
 

  
 

 
 



• Familie 
• Comunitate 

 
• Probațiune 

• Școală 
• Prieteni 

• Fiică 
• Poliție 

 



                    6 ani de privațiune de libertate 
  

 
 
 
                                                                                             





Legea privind executarea pedepselor penale 

CAPITOLUL 1 
DOMENIUL DE APLICARE A LEGII ȘI PRINCIPIILE GENERALE PENTRU 

EXECUTAREA PEDEPSEI PENALE   
 
 

• Scop  
• Siguranţă 
• Îndeplinirea cerințelor societății  
• Cooperarea cu alte servicii publice 



Legea privind executarea pedepselor penale 
CAPITOLUL 2  

HOTĂRÂRI ADMINISTRATIVE 
 

• Nivel central / Directoratul Serviciilor Corecţionale (KDI) 
• Nivel regional / Oficiul Regional  
• Nivel local / Instituţia Penitenciară 

 
• Conform prezentei Legi, deciziile vor fi luate la nivel LOCAL, dacă nu este prevăzut 

altfel  
• În cazul pedepselor mai mare de 10 ani de privațiune de libertate – nivel REGIONAL 
• Cerințe educaționale speciale pot fi înaintate față de colaboratorii Serviciilor 

Corecţionale  
• Nivelul regional exercită rolul de supraveghere și control (inspectare)  



Legea privind executarea pedepselor penale 
CAPITOLUL 3  

PEDEAPSA CU ÎNCHISOAREA ȘI REACŢII PENALE SPECIALE 
 

• Forme de executare 
- nivel sporit de securitate (penitenciar de tip închis) 
- nivel redus de securitate (penitenciar de tip deschis) 
- executarea pedepsei în instituție de reeducare (în penitenciar) 
- executarea pedepsei în afara penitenciarului ( § 16, 1. or 2.) 
- probațiunea (condiții) 
- instituții/spitale §§ 12 /13 – necesități / motive solide  

• Start:  
Nivel sporit de securitate  
Nivel redus de securitate – dacă termenul pedepsei nu depășește 2 ani  
* scopul pedepsei penale și motive de securitate   

• Plasarea în apropierea localității de domiciliu  
• Transfer la nivel redus de securitate -  



Legea privind executarea pedepselor penale 
§ 40 SANCȚIUNI 

 
Încălcarea regulilor privind 
• Liniștea  
• Ordinea și disciplina   
• Premise sau condiții stabilite prin sau care sunt în conformitate cu prezenta 

Lege  
 

Pot fi aplicate următoarele sancțiuni 
a) Mustrarea scrisă 
b) Pierderea remunerării zilnice pentru o perioadă determinată de timp  
c) Pierderea avantajelor  
d) Excluderea din colectivitate în timpul liber sau de la alte activități  
e) Pierderea accesului la permisie pe o perioadă de până la patru luni  
 
Comiterea mai multor încălcări – aplicarea unei sancțiuni comune. 
 



Legea privind executarea pedepselor penale 

§ 41 PREGĂTIREA PENTRU ELIBERARE 
 
Pregătirea din timp 
Contactarea 
• Autorităților publice 
• Organizațiilor / persoanelor fizice  
• Muncă  
• Instruire / Programe……………………….…….. după eliberare – stil de viață cu respectarea legii  
 

 
Poate fi eliberat după executarea a 2/3 din pedeapsă, dar nu mai puțin de 60 zile  
Supravegherea de Probațiune se aplică doar în baza unor motive solide! 
Condițiile le stabilesc autorităţile corecţionale 

 
 
 



Plan de executare a pedepsei ……. 6 ani 
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