
 

Proiect 

 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 

Art. I - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699), se modifică 

după cum urmează:  

1. Articolul 215
1
 : 

        1) se completează cu alineatul (3
1
) cu următorul cuprins: 

 „(3
1
) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (3) lit. a) – d) se vor aplica în mod 

obligatoriu cu monitorizarea electronică în modul prevăzut de lege.”; 

2) alineatul (5), după cuvintele ,,organului afacerilor interne”, se completează cu 

cuvintele  ,,și organului de probațiune”. 

2. La articolul 473
4
: 

1) alineatul (9), după cuvintele „este executorie imediat,”, se completează cu 

cuvintele „cu excepția dispoziției privind încasarea mijloacelor bănești cu titlu de 

despăgubire, a costurilor şi cheltuielilor aferente,”; 

2) se completează cu alineatele (10) – (12) cu următorul cuprins: 

„(10) Încheierea judecătorească privind încasarea mijloacelor băneşti cu titlu de 

despăgubire se execută după ce devine definitivă, în modul stabilit de legislația în 

vigoare. 

(11) Recursul suspendă executarea încheierii în partea încasării mijloacelor bănești 

cu titlu de despăgubire. 

(12) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza 

încheierii judecătoreşti definitive, organul care pune în executare hotărârea 

judecătorească de condamnare remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, 

împreună cu hotărârile judecătoreşti emise pe cauza respectivă, şi datele bancare ale 

creditorului sau, după caz, contul de peculiu.”. 
 
 

 



Art. II – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), se modifică după 

cum urmează: 

1. articolul 15 se completează cu litera e
3
) cu următorul cuprins: 

„e
3
) de încasare a despăgubirilor, costurilor și cheltuielilor aferente acordate 

persoanei în privința căreia au fost încălcate condiţiile de detenţie”;  

2. la articolul 271
1 

alineatul (7), după sintagma „conform art. 216 şi 217,”, se 

completează cu cuvintele „persoanelor bănuite, învinuite, inculpate de comiterea actelor 

de violență în familie”. 

 

Art. III – Articolul 15 din Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și 

combaterea violenței în familie (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 55-56, art. 178), se modifică după cum urmează: 

1) la alineatul (2), după cuvintele ,,subdiviziunii teritoriale ale poliției”, se 

completează cu cuvintele  ,,și organului de probațiune”; 

2) la alineatul (5), după cuvintele ,,organelor de poliție”, se completează cu 

cuvintele  ,,și organelor de probațiune”. 

 

Art. IV – (1) Prevederile articolului I, punctul 1, subpunctul 1) și ale articolului II, 

punctul 2 intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării 

prezentei legi.  

                 (2) Guvernul, în termen de 6 luni, va adopta actele normative necesare 

pentru implementarea prezentei legi. 
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