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O R D I N 

 

cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 331 din 6 

septembrie 2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a 

condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei 

 
În temeiul art.95 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 271 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 

443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 214–220, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, pct.7 sbp. 1) lit.u) din 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr.212-215, art.799), 

 
O R D O N: 

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 331 din 6 septembrie 2006 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea 

de la executarea pedepsei (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199–

202, art. 694), se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. În Ordin: 

1) preambulul va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art.95 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 271 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 

443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 214–220, art. 704), cu modificările şi completările ulterioare, pct.7 sbp. 1) lit.u) din 

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr.212-215, art.799),”; 

2) la punctul 3 cuvintele „şi Protecţiei Sociale” se exclud; 

3) se completează cu puncturl 3
1
 cu următorul cuprins: 

„3
1
. Pentru stabilirea diagnosticului psihiatric, în caz de necesitate, a asigura consultarea 

condamnaţilor de către medici din cadrul Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie a 

Ministerului Sănătăţii şi/sau efectuarea investigaţiilor necesare în instituţia medico-sanitară 

respectivă”. 

2. În Regulamentul cu privire la modul de prezentare pentru liberarea de la executarea 

pedepsei a condamnaţilor grav bolnavi: 



1)  punctul 1 se completează cu textul „Prevederile prezentului Regulament nu se aplică 

asupra persoanelor faţă de care este aplicată măsura de arestare preventivă.”; 

2) la punctul 2 cuvîntul „arestului, ” se exclude; 

3) la punctul 3 litera b) cuvintele „după săvîrşirea infracţiunii, ” se substituie cu cuvintele 

„pînă la pronunţarea sentinţei”; 

4) la punctul 6 cuvintele „comisiile medicale ale sistemului penitenciar” se substituie cu 

cuvintele „Comisia Medicală Specială”; 

5) punctul 16 va avea următorul cuprins: 

 „16. Comisia Medicală Psihiatrică este compusă din 3 medici psihiatri, iar componenţa 

nominală a acesteia se aprobă prin ordinul comun al Ministerului Justiţiei şi Ministerului 

Sănătăţii, care desemnează în comisie 2 medici din cadrul sistemului penitenciar şi, respectiv, 1 

medic din IMSP Spitalul Clinic Republican de Psihiatrie a Ministerului Sănătăţii, precum şi cîte 

un membru supleant. Preşedintele comisiei va fi un medic psihiatru din cadrul  sistemului 

penitenciar.”; 

6) la punctul 19 cuvintele „după săvîrşirea infracţiunii, ” se substituie cu cuvintele „pînă la 

pronunţarea sentinţei”; 

7) la punctul 20 sintagma „recomandarea, în cazurile dificile, privind numirea unei 

expertize psihiatrice legale în vederea constatării faptului că boala psihică lipseşte persoana de 

posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija” se substituie cu sintagma 

„concluzia privind faptul că boala psihică respectivă împiedică executarea pedepsei”, iar 

cuvintele „precum şi recomandarea” se substituie cu cuvintele „precum şi concluzia”; 

8) Anexa nr.1 va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la modul 

de prezentare pentru liberare de la  

executarea pedepsei a condamnaţilor 

grav bolnavi 

L I S T A 

bolilor psihice care lipsesc persoana de posibilitatea 

de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija şi care constituie temeiul prezentării 

condamnaţilor pentru liberarea de la executarea pedepsei 

 

TULBURĂRI PSIHICE 

1. Tulburări mentale organice. 

1.1 Demenţa în boala Alzheimer cu evoluţie a deteriorării rapidă şi cu tulburări multiple 

pronunţate ale funcţiilor corticale superioare. 

1.2 Demenţa arteiosclerotică corticală şi subcorticală (cu istoric de hipertensiune şi focare de 

distrugere ischemică pronunţată în material alba profundă a emisferelor cerebrale şi 

cortex cerebral conservat. 

1.3 Demenţa în boala Pick cu deficienţă pronunţată a funcţiilor intelectuale, de memorie şi de 

limbaj, şi cu fenomene pronunţate extrapiramidale. 

1.4 Demenţa progresivă în boala Creutzfeldt-Jacob cu semen neurologice extinse. 

1.5 Demenţa în boala Huntington cu degenerescenţă extinsă a creierului. 

1.6 Psihoza sau sindromul Korsakov, nealcoolic avansat. 

2. Tulburări mentale şi de comportament 

2.1 Psihoza sau sindromul Korsakov, indus(ă) de alcool sau altă substanţă psihoactivă sau 

nespecifică. 

3. Schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante. 

3.1 Schizofrenia hebefrenică cu evoluţie nefavorabilă. 

3.2 Scizofrenia catatonică cu evoliţie nefavorabilă. 

3.3 Tulburare (psihoză) schizo-afectivă, tip maniacal cu alterări frecvente, evoluţie 

progresivă continuă. 

3.4 Tulburări delirante persistente (paranoia involuţională, parafrenia, delir cu relaţii 

sensitive, dismorfo-fobia delirantă, paranoia cverulentă) 

4. Tulburări ale dispoziţiei (afective). 



4.1 Tulburare afectivă bipolară maniac-depresivă cu alterări frecvente ale fazelor, stare 

psihotică mixtă, evoluţie continuă.”. 

 
9) La anexa nr.2 subpunctul 13.1 va avea următorul cuprins: 

 „13.1. Infecţia HIV simptomatică, stadiul C3 după clasificare CDC cu asocierea 

infecţiilor oportuniste:”. 


