
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE  

 

Nr._____din____________ 

 

 

cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Statutul executării pedepsei de către condamnaţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului        

nr. 583 din 26 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 5 la noţiunea „art. 265” se substituie cu sintagma „art. 246”, iar cuvîntul 

„încarcerării” se substituie cu sintagma „izolării disciplinare”; 

 2) la punctul 69 textul „sau ca efect al recunoaşterii acestuia violator al regimului de 

deţinere” se exclud; 

 3) la punctul 70 sintagma „în art. 268 din Codul de executare” se substituie cu sintagma 

„de legislaţia în vigoare”; 

 4) punctul 71 se exclude; 

 5) la punctul 87 alineatul douăzeci şi unu sintagma „art. 230” se substituie cu sintagma 

„art. 211; 

 6) la punctul 280 sintagma „lit. c) alin. (l) art. 262” se substituie cu sintagma „lit. e) alin. 

(l) art. 243”; 

 7) la punctul 356 sintagma „lit. d) alin. (l) art. 262” se substituie cu sintagma „lit. c) alin. 

(l) art. 243”; 

 8) la punctele 370, 528, titlul secţiunii 53, la punctele 610, 614, 615, 616, 618 cuvintele 

„încarceraţi” se substituie cu cuvintele „izolaţi disciplinar”; 

 9) la punctul 592 sintagma „art. 264” se substituie cu sintagma „art. 246”; 

 10) la punctul 599 cuvintele „cu încarcerarea” se substituie cu cuvintele „izolarea 

disciplinară”, iar cuvintele „femeile cu copii sugari” se substituie cu cuvintele „mamele care au 

cu sine copii”; 

 11) la punctul 600 cuvîntul „încarcerării” se substituie cu sintagma „izolării disciplinare”, 

iar cuvîntul „încarcerarea” se substituie cu sintagma „izolarea în 

izolatorul disciplinar al”; 

 12) la punctul 602 textul „declarare a condamnatului violator al regimului de deţinere” se 

substituie cu textul „transferare în regim iniţial”, iar cuvintele „declarării lui drept violator al 

regimului de deţinere” se substituie cu cuvintele „transferării lui în regim iniţial”; 

 13) la punctul 603 textul „recunoaşterii drept violator al regimului de deţinere” se 

substituie cu textul „transferării în regim iniţial”; 

 14) la punctul 604 cuvîntul „încarcerării” se substituie cu cuvintele „izolării 

disciplinare”; 

 15) la punctul 608 cuvîntul „încarcerare” se substituie cu cuvintele „izolare 



disciplinară”, iar cuvîntul „încarcerarea” se substituie cu cuvintele „izolarea disciplinară”; 

 16) la punctul 610 cuvîntul „încarcerare” se substituie cu cuvintele „izolare 

disciplinară”, iar cuvîntul „încarcerarea” se substituie cu cuvintele „izolarea disciplinară; 

 17) la punctul 613 cuvîntul „încarcerare” se substituie cu cuvintele „izolarea 

disciplinară”; 

 18) la punctul 617 cuvîntul „violează” se substituie cu cuvintele „nu respectă”. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU        

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


