
Parlamentul României 
LEGE Nr. 543 

din 1 octombrie 2002 
 

privind gratierea unor pedepse si înlaturarea unor masuri si sanctiuni 
 

Publicata în: Monitorul Oficial Nr. 726 din 04 octombrie 2002 
 
   Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    Art. 1 - Se gratiaza în întregime pedepsele cu închisoare pâna la 5 ani inclusiv, precum si 
pedepsele cu amenda aplicate de instantele de judecata. 
    Art. 2 - P revederile art. 1 se aplica indiferent de modalitatea de executare a pedepsei 
închisorii dispusa de instanta. 
    Art. 3 - Se înlatura masura internarii într-un centru de reeducare luata de catre instantele 
de judecata fata de minorii care au savârsit fapte prevazute de legea penala. 
    Art. 4 - (1) Prevederile art. 1 si 2 nu se aplica celor condamnati pentru infractiuni savârsite 
în stare de recidiva si celor care sunt recidivisti prin condamnari anterioare. 
 
    (2) Nu beneficiaza de prevederile art. 1 - 3 cei carora li s-au aplicat pedepse sau masuri 
educative pentru urmatoarele infractiuni: 
    …………………………………………………………………………….. 
 
    8. infractiunile prevazute în art. 23 si 24 din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si 
sanctionarea spalarii banilor; 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
    Art. 5 - Sanctiunile cu închisoare aplicate prin hotarâri judecatoresti definitive pentru 
contraventii nu se mai executa. 
    Art. 6 - Gratierea nu se aplica celor care nu au început executarea pedepsei închisorii, a 
masurii internarii într-un centru de reeducare sau a sanctiunii contraventionale, deoarece s-au 
sustras de la executarea acestora, precum si celor care au început executarea, dar ulterior s-au 
sustras. 
    Art. 7 - Persoanele gratiate care, în curs de 3 ani, savârsesc cu intentie o infractiune vor 
executa, pe lânga pedeapsa stabilita pentru acea infractiune, si pedeapsa sau restul de 
pedeapsa ramas neexecutat ca urmare a aplicarii prezentei legi.  
    Art. 8 - Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, masurile si sanctiunile aplicate prin 
hotarâri judecatoresti definitive pronuntate pâna la data publicarii ei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. 
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
VALER DORNEANU 

 
    Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea 
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României. 
 



p. PRESEDINTELE SENATULUI, 
ALEXANDRU ATHANASIU 

 
 


