
 

 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la proclamarea independenței Republicii 

Moldova 

 
Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Economiei Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

3. Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Avizează pozitiv proiectul de lege.  

4. Direcția Justiției a 

Găgăuziei 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

5. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

6. Procuratura Generală Astfel, la art.l din proiect se menţionează că prevederile Legii sînt 

aplicabile condiţionat şi exclusiv faţă de persoanele bănuite, învinuite şi 

inculpate care manifestă căinţă activă în cadrul procesului penal, iar pentru 

persoanele care execută o pedeapsă penală dacă sînt caracterizate pozitiv pe 

parcursul executării pedepsei şi sînt evaluate psihologic ca fiind persoane ce 

prezintă risc de recidivă mediu sau redus. 

In opinia noastră, aceste prevederi de ordin general se propun să fie 

obligatorii, inclusiv, persoanelor care execută pedepse non - privative de 

libertate, pedeapsa închisorii cu suspendare a executării, în privinţa cărora 

executarea pedepsei a fost amînată pînă la atingerea vîrstei de 8 ani a 

copilului. în situaţia acestora urmează să fie indicat organul care i-ar evalua 

psihologic şi ar constata riscurile de recidivă. 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De asemenea, nu este clară propunerea prezentată la alin.(2) al art.l, 

privind constatarea căinţei active a făptuitorului indiferent de gravitatea 

infracțiunii comise. 

În aceste condiţii considerăm că sintagma „fără a ţine cont de criteriul 

gravităţii faptei comise" urmează a fi exclusă din text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alin.(4) din art. 1 prevede că în cazul în care persoana nu întruneşte 

condiţiile prevăzute, organul care pune în executare pedeapsa nu se va 

adresa instanţei de judecată cu cerere privind aplicarea amnistiei. 

Din acest motiv considerăm oportun a se specifica în textul proiectului 

Legii menţiunea cu privire la condiţiile evaluării psihologice şi stabilirii 

riscului de recidivă doar persoanelor care execută pedeapsa închisorii 

(anterior, din discuţiile avute în cadrul şedinţelor de lucru sa înţeles că 

anume aceasta s-a avut în vedere de către autorii proiectului). 

 

 

De asemenea, este inechitabilă prevederea proiectului de la alin.(4) al art. 

1, cu privire la faptul că decizia organului care pune în executare pedeapsa 

de a nu sesiza instanţa ar avea caracter definitiv şi nu ar putea fi contestată. 

În acest fel, nu este clar cum persoana va putea solicita personal instanţei 

competente examinarea aplicării amnistiei în privinţa sa, prevedere care se 

regăseşte în acest alineat. 

In această situaţie care ar fi acţiunile şi soluţiile judecătorului de 

instrucţie (chestiuni care se vor soluţiona în baza prevederilor art.469 CPP), 

fie de expediere a cererii persoanei organului care pune în executare 

 

Nu se acceptă. 

Admiterea de principiu a obiecției ar 

impune o contradicție pe tot proiectul 

Legii din moment ce stabilim amnistia 

și pentru categoriile de persoane care 

au săvîrșit  infracțiuni grave, deosebit 

de grave și excepțional de grave. Sau 

dimpotrivă, admitem interpretarea 

excluderii criteriului de „căință activă” 

pentru persoanele care au săvîrșit 

categoriile de infracțiuni menționate 

supra. 

 

Nu se acceptă. 

Pentru a evita efectele adverse ale 

amnistiei, în urma aplicării căreia, 

persoanele săvîrșesc din nou 

infracțiuni, este oportun ca toate 

categoriile de persoane, subiecți ai 

amnistiei, să fie evaluate psihologic 

privind nivelul de recidivă. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



pedeapsa în vederea evaluării psihologice şi prezentarea acestei evaluări 

instanţei, pentru a decide aplicarea amnistiei în lipsa evaluării psihologice, 

fapt ce ar fi contrar prevederilor Legii. Astfel, poate să se constituie un cerc 

vicios, care va crea riscuri grave şi implicite sau va lăsa loc de interpretări şi 

abuzuri. 

Pare a fi logică, dar şi legală, ideea de a oferi posibilitate condamnatului 

să conteste decizia organului care pune în executare pedeapsa în instanţa de 

judecată, pentru ca aceasta din urmă în baza materialelor de lucru a 

organului să se expună referitor la legalitatea şi temeinicia deciziei 

organului (în raport cu concluziile de evaluare, caracteristicele persoanei, 

dosarul personal etc). Această situaţie, de altfel este astăzi aplicată pe larg în 

materie de liberarea condiţionată înainte de termen de pedeapsă, liberarea 

de la executarea pedepsei a persoanei grav bolnave. 

 

Cu referire la aplicabilitatea prevederilor art.3, 4 şi 5 din proiect, reiterăm 

necesitatea specificării pentru aceste categorii de persoane a aplicabilităţii 

prevederilor alin.(l) al art. 1, ce ţin de evaluarea psihologică. 

 

 

 

 

 

 

În opinia noastră, a fost omisă specificarea unor categorii de infracţiuni 

pentru care nu ar trebui să fie permisă aplicarea amnistiei (art. 10 din 

proiect): articolul 162 alin.(2) lit.b) neacordarea de ajutor unui bolnav care a 

provocat decesul; articolul 163 alin.(2) lit.b) lăsarea în primejdie care a 

provocat decesul; articolul 1661 alin.(l) tratament inuman sau degradat; 

articolul 167 sclavia şi condiţii similare sclaviei; 

- articolul 183 alin.(2) încălcarea regulilor de protecţie a muncii care a 

provocat decesul; art.214 alin.(2), art.2141  alin.(2),    practicarea 

ilegală a medicinei/activităţii farmaceutice, producerea, 

comercializarea medicamentelor contrafăcute, cu cauzarea decesului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Pentru a evita efectele adverse ale 

amnistiei, în urma aplicării căreia, 

persoanele săvîrșesc din nou 

infracțiuni, este oportun ca toate 

categoriile de persoane, subiecți ai 

amnistiei, să fie evaluate psihologic 

privind nivelul de recidivă.  

 

Se acceptă parțial. 

Completarea listei de excepție cu 

prea multe infracțiuni ar putea periclita 

însăși esența amnistiei iar reducerea 

consistentă a listei persoanelor 

amnistiate ar duce la inutilitatea 

efortului depus în vederea adoptării 

prezentului proiect de lege. 

Totodată, art. 10 lit. d) din proiect se 

completează cu textul „articolul 1661 



victimei; articolele 224. 225, 226 - infracţiuni ecologice cu urmări 

grave; 

- articolul 236 fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti 

false sau a titlurilor de valoare false; 

- art.237 alin.(2) fabricarea sau punerea în circulaţie a cârdurilor sau a 

altor instrumente de plată false cu agravante; articolul 243 integral; 

- art.244 alin.(2) evaziunea fiscală a întreprinderilor în proporţii 

deosebit de mari; 

- art.2604 alin.(2) lit.c), art.2606 alin.(2) comercializarea ilegală.... a 

parolelor datelor de acces... 

frauda informatică săvârşită de un grup criminal organizat; 

- art.264 alin.(3) încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere 

care a provocat decesul / vătămarea gravă, pe lângă alineatele (4)- 

(6); De menţionat că în ultima perioada de timp această categorie de 

infracţiuni cu astfel de urmări este în creştere alarmantă şi amnistierea 

a astfel de încălcări care au consecinţe destul de grave nu ar realiza de 

fapt politica statului de prevenire a asemenea fapte infracţionale; 

art.266 părăsirea locului accidentului rutier; 

- art.263. art.268, art.269 încălcări ale regulilor de circulaţie soldate cu 

decesul persoanelor; 

- art.315 divulgarea datelor urmăririi penale; 

articolele 3301, infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei; 

- articolul 341 chemări la răsturnarea prin violenţă a orînduirii 

constituţionale RM; articolele 344 - 346 infracţiuni contra securităţii 

de stat. 

 

Prevederile art.10 lit.k) din proiect ar veni să instituie, pentru a fi posibilă 

aplicarea amnistiei faţă de condamnaţi, a unei practici prin care instanţele 

nu s-ar expune asupra cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile fizice, 

materiale şi morale şi ar admite în principiu acţiunea civilă. 

Este o excepţie care ar trebui exclusă, ori obligaţia de despăgubire 

integrală a victimelor infracţiunilor pentru care este posibilă aplicarea faţă 

de făptuitori a amnistiei ar trebui să constituie o condiţie obligatorie astfel 

alineatele (2) și (4)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Excepția de aplicare a amnistiei pe 

motiv de nedespăgubire a prejudiciului 

stabilit de instanță a fost exclus din 

proiectul de lege, acesta, nefiind un 

criteriu obiectiv pentru analiza aplicării 

amnistiei. 



încît statul să asigure şi respectarea intereselor persoanelor care au avut de 

suferit în rezultatul infracţiunilor. 

 

Totodată, despăgubirea integrală trebuie să se refere şi la prejudiciile 

morale cauzate prin infracţiune. 

De asemenea, aplicarea amnistiei trebuie condiţionată de recuperarea de 

către bănuit, învinuit, inculpat, condamnat a cheltuielilor judiciare care a 

fost suportate de către stat în legătură cu desfăşurarea procesului. 

 

Nu este clară propunerea autorului expusă la art.14 al proiectului de Lege 

privind absolvirea de pedeapsă complementară, cu excepţia pedepsei cu 

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate, persoana în privinţa căreia se aplică prevederile art. 2-9 şi 11, 

aceasta fiind aplicabilă persoanelor publice care au comis infracţiuni, ori 

tuturor persoanelor în privinţa cărora s-a stabilit pedeapsa complementară 

(or, pedeapsa complementară este aplicabilă persoanelor care au comis 

infracţiuni prevăzute de art. 190, 191, 217 Cod penal), este aplicabilă 

această prevedere şi persoanelor care au fost private de dreptul de a conduce 

mijloace de transport, sau nu. 

 

În ipoteza în care, textul proiectului conţine prevederi privind absolvirea 

de pedeapsa complementată pentru infracţiuni comise din imprudenţă 

(art.264 CP), ar reieşi că art.14 nu ar fi aplicabil. 

Totuşi, din sensul discuţiilor anterioare, s-a conturat ideea autorilor 

privind inaplicabilitatea amnistiei în privinţa pedepsei complementare 

aplicate persoanelor publice, în acest sens considerăm că se impune 

reformularea art.14. 

În aceste condiţii, considerăm că prevederile art.14 ar veni în contradicţie 

cu art.107 Cod penal, care prevede: „Amnistia este actul ce are ca efect 

înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei, fie reducerea pedepsei 

aplicate sau comutarea ei". 

 

Luînd în consideraţie importanţa proiectului de lege elaborat propunem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcții sau de a exercita o 

anumită activitate se referă nu doar la 

persoanele publice, dar și la alte 

persoane fizice, cărora le-au aplicate în 

calitate de sancțiune complementară 

privarea menționată supra. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Ținem să menționăm că art. 14 al 

proiectului se aplică suplimentar și 

cumulativ cu aplicarea articolelor 2-9 și 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 



ca acesta să fie definitivat în comun cu grupul de lucru constituit în acest 

scop. 

Scopul grupului de lucru a fost 

elaborarea versiunii inițiale a 

proiectului de lege și nota informativă. 

Prin urmare, ținem să menționăm că 

grupul de lucru și-a finalizat activitatea, 

proiectul de lege urmînd să fie 

promovat în continuare de către 

Ministerul Justiției. 

 

 

 

 

 

7. ONG „Constelația 

Familiei” și Platforma 

pentru Egalitate de 

Gen 

Propunem următorul amendament la articolul 4. 

Art. 4 – Femeile care au copii pînă la 14 ani, inclusiv, se absolvă de 

executarea pedepsei stabilite dacă la data intrării în vigoare a prezentei legi 

au executat cel puțin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit. 

Nu se acceptă. 

Modificarea art. 4 în partea ce ține 

de executarea pedepsei a cel puțin 

jumătate din termenul stabilit nu are 

decît să înăsprească condițiile pentru 

persoanele ce urmează a fi amnistiate. 

Iar cu referire la majorarea vîrstei 

copilului ca fiind criteriu pentru 

amnistierea mamelor, ținem să 

menționăm că în conformitate cu 

conceptul legislativ prezent în Codul 

penal al Republicii Moldova, limita 

maximă a vîrstei copilului este de 8 ani 

pentru a fi suspendat condiționat, or art. 

4 nu prevede ca obiect amnistierea 

persoanelor care execută pedeapsa cu 

închisoarea. Totodată, femeile cu copii 

care nu se vor încadra la art. 4 și 

execută pedeapsa cu închisoarea vor fi 

amnistiate conform celorlalte prevederi 



ale prezentului proiect de amnistie. 

8. Ministerul Finanțelor La art. 17 se propune o redacţie nouă: „Art.17. Cheltuielile aferente 

executării prezentei legi vor fi suportate din contul şi în limita alocaţiilor 

aprobate Departamentului Instituţiilor Penitenciare în bugetul de stat". 

Modificarea dată se propune, ca rezultat a estimării economiilor a 

cheltuielilor de întreţinere, ce vor surveni ca urmare a eliberării a circa 1700 

de deţinuţi din detenţie. 

Astfel, potrivit datelor conţinute în propunerea de buget pentru anul 2016 

şi estimărilor pe anii 2017-2018, prezentată de către Departamentul 

Instituţiilor Penitenciare, costul întreţinerii unei persoane în detenţie pentru 

o zi constituie 136,38 lei. Prin urmare, pentru o perioada de 4 luni (122 

zile), din momentul eliberării din detenţie, se estimează o economie de 

mijloace financiare de circa 28,3 mln. lei (1700*122*136,38= 28,3 mln.lei). 

În acest context, se consideră că cheltuielile estimate de către Ministerul 

Justiţiei, în sumă de 5,7 mln.lei, privind amnistia în legătură cu aniversarea 

a XXV-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, pot fi 

acoperite din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul Departamentului 

Instituţiilor Penitenciare, fără atragerea surselor suplimentare. 

Nu se acceptă. 

Amnistierea a 1700 de deținuți este o 

procedură de lungă durată și nu poate fi 

aplicată într-o săptămînă sau două 

pentru economia ulterioară a resurselor 

financiare pe parcursul a 4 luni. 

Aplicarea amnistiei presupune 

cheltuieli imediate, proces ce nu poate 

fi controlat de către Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare (odată cu 

adoptarea prezentului proiect de lege, 

aceasta se aplic[ de instanța de 

judecată), or, o asemenea modificare a 

proiectului de lege va fi o povară 

pentru organul ce pune în executare 

pedeapsa. 

Mai mult decît atît, este de remarcat 

și obligația statului de a acorda la 

eliberare din penitenciar o indemnizație 

în mărime de 75% din salariul mediu 

lunar pe economie pentru anul 

precedent în conformitate cu Legea nr. 

297 din 24 februarie 1999 cu privire la 

adaptarea socială a persoanelor 

eliberate din locurile de detenţie, 

Astfel, în cazul aplicării propunerii 

menționate, Departamentul Instituțiilor 



Penitenciare nu va putea elibera 

deținuții din penitenciar din cauza 

insuficienței resurselor financiare ceea 

ce îi va forța să nu înainteze în instanță 

amnistierea persoanelor care cad sub 

incidența Legii, or, o asemenea 

abordarea contravine scopului 

amnistiei. 

9. Oficiul Avocatului 

Poporului 

Avocatul Poporului susţine de principiu proiectul propus spre avizare, şi 

înaintează următoarele recomandări: 

- Avînd în vedere că potrivit notei informative la proiectul de lege 

prezentat spre avizare, la aplicarea amnistiei se va ţine cont de 

comportamentul manifestat pe parcursul executării pedepsei, considerăm că 

astfel de criteriu precum caracterizarea pozitivă ar putea fi aplicat abuziv de 

către administraţia penitenciarelor. Pentru a exclude aceste situaţii 

propunem drept criteriu pentru aprecierea comportamentului deţinutului pe 

parcursul executării pedepsei lipsa/prezenţa sancţiunii disciplinare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reglementarea expresă a scopului şi noţiunilor utilizate prin 

indicarea expresă a principiului umanismului; 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Ținem să menționăm că deși 

propunerea dată creează o prevedere 

clară în conformitate cu principiul 

previzibilității Legii, totuși aplicarea 

acesteia poate crea anumite situații 

disproporționate care ar contraveni 

scopului general al dreptului penal care 

este prevenirea de săvîrșirea a noi 

infracțiuni (reabilitare și resocializare). 

Prin urmare, persoana condamnată care 

a fost deținută în decurs de 10 ani și are 

o sancțiune disciplinară nu va putea 

solicita aplicarea amnistiei în 

comparație cu alte persoane care nu au 

fost deținute decît 6 luni. 

 

Nu se acceptă. 

Este de menționat că actul de 

amnistie este reglementat de Codul 

penal la art. 107 astfel făcînd parte din 

dreptul penal cu aplicarea noțiunilor 

corespunzătoare acesteia. 



 

 

 

 

- Reglementarea clară a mecanismelor de selectare a beneficiarilor 

care cad sub incidenţa acestui proiect de lege; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Specificarea persoanelor care pot beneficia de înlăturarea de 

răspundere şi de pedeapsa privativă de libertate; 

 

 

 

 

- Specificarea persoanelor care pot beneficia de comutarea pedepsei 

privative de libertate; 

 

 

 

 

- Eliberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, să fie 

corelată cu prevederile alin.(3) din art. 107 din Codul penal; 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

    Propunerea expusă nu este 

suficient de precisă în privința 

obiectului de modificare, or, pentru a 

îmbunătăți proiectul actului normativ, 

obiecția/propunerea trebuie să conțină 

cel puțin un punct orientativ de 

modificarea a obiectului de 

reglementare.   

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este suficient de clară categoria-țintă 

asupra căreia se va aplica amnistia 

păstrînd totodată și caracter general al 

actului normativ. 

 

Nu se acceptă. 

Este suficient de clară categoria-țintă 

asupra căreia se va aplica amnistia 

păstrînd totodată și caracter general al 

actului normativ. 

 

Nu se acceptă. 

Art. 10 al prezentului proiect de lege 

reglementează excepția de la aplicarea 

amnistiei care la lit. e) înglobează 

categoriile prevăzute la alin. (3) art. 

107 Cod Penal, inclusiv și pentru 

liberarea condiționată înainte de 



 

 

 

- Să fie prevăzut un termen pentru executarea legii amnistiei; 

 

 

 

 

 

 

 

- Modul de achitare a indemnizaţiei de eliberare; 

 

 

 

 

 

- Completarea proiectului de lege cu norme care ar reglementa 

asigurarea punerii în aplicare a legii amnistiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In acelaşi timp. ar fi binevenită reglementarea soluţiilor cu privire la 

restituirea prejudiciului adus victimei. 

În concluzie, proiectul de lege urmează a fi îmbunătăţit în scopul 

excluderii unor eventuale dificultăţi de aplicare. 

termen. 

 

 

Nu se acceptă. 

Amnistia se pune în aplicare odată 

cu intrarea în vigoare a acesteia și 

termenii (inclusiv pentru executare) se 

calculează tot în coraport cu data 

intrării în vigoare a Legii. 

 

 

Nu se acceptă. 

Indemnizația unică la eliberare din 

penitenciar se va achita în ordine 

generală în conformitate cu cadrul 

normativ relevant acesteia. 

 

Nu se acceptă. 

    Propunerea expusă nu este 

suficient de precisă în privința 

obiectului de modificare, or, pentru a 

îmbunătăți proiectul actului normativ, 

obiecția/propunerea trebuie să conțină 

cel puțin un punct orientativ de 

modificarea a obiectului de 

reglementare.   

 

Nu se acceptă. 

Condiționarea aplicării amnistiei în 

dependență de resursele financiare 

disponibile este o practică incorectă și 

trebuie eradicată din jurisprudența 

Republicii Moldova ca fiind 



discriminatorie. Totodată, menționăm 

că Ministerul Justiției a creat Grupul de 

lucru privind umanizarea politicii 

penale în cadrul căreia se va examina 

posibilitatea creării unui mecanism de 

restituire a prejudiciului victimei fără a 

crea o situație fără ieșire pentru deținut. 

10.  NORLAM Mai mult de atât, amnistierea persoanelor ce se află la faza de urmărire 

penală sau a persoanelor ce au ispășit o fracțiune neînsemnată din pedeapsa 

penală, chiar ținând cont de condițiile amnistiei propuse, poate crește 

senzația de impunitate în societate, iar victimele infracțiunilor s-ar putea 

simți nedreptățite, ceea ce ar putea atrage condamnări la CtEDO. De aceea, 

nu considerăm oportună amnistierea persoanelor ce nu au fost condamnate 

sau a celor ce nu au ispășit cel puțin o fracțiune (de exemplu: cel puțin o 

1/3) din pedeapsa penală la care au fost condamnați. 

 

 

 

 

În schimb, credem că Legea cu privire la amnistie, s-ar putea adeveri un 

instrument util de compensare a tuturor persoanelor ce se află în detenție în 

condiții inumane. Poate fi prevăzut după modelul Italian, compensarea prin 

diminuarea pedepsei cu închisoarea, a condițiilor inumane de detenție. Spre 

exemplu, poate fi diminuată cu 2-3 zile pedeapsa pentru fiecare 10 zile de 

detenție în condiții inumane. Pentru a eficientiza aplicarea acestei măsuri 

sarcina probei ar trebui inversată, să fie de partea autorităților statului, în 

particular a instituției de detenție, iar judecătorul trebuie să țină cont de 

rapoartele naționale și internaționale privind condițiile de detenție. Este de 

menționat că în cauza Shishanov c Moldovei (2015), a fost reiterată 

problema condițiilor de detenție din penitenciarele din Republica Moldova 

și faptul că pe rolul Curții Europene se mai află peste 70 de cereri similare 

ce urmează a fi examinate. 

 

Nu se acceptă. 

Persoanelor aflate la faza de 

urmărire penală li se aplică amnistia 

numai în cazul în care aceștia prezintă 

elementele căinței active în 

conformitate cu art. 57 Cod Penal. Mai 

mult decît atît, este de menționat 

problema supraaglomerării 

penitenciarelor anume din punct de 

vedere a aplicării arestului preventiv, 

adică la faza de urmărire penală. 

 

Nu se acceptă. 

Elementele compensatorii, altele 

decît amnistia, nu fac obiectul de 

reglementare a prezentului proiect de 

lege. Totodată, menționăm că crearea 

măsurilor preventive și compensatorii 

sunt examinate în cadrul elaborării de 

către Ministerul Justiției și a grupului 

de lucru a proiectului de lege privind 

umanizarea politicii penale.  

 

 

 

 



O altă problemă ține de categoria de deținuți, care sunt excluși a priori de 

la orice măsură de amnistie, fără a avea vreo justificare. În acest sens, putem 

observa că persoanele condamnate pentru incest art. 201 alin. (1) CP sau 

viol 171 alin. (1), infracțiuni mai puțin grave conform Codului Penal, nu vor 

beneficia de nicio formă de liberare de pedeapsă sau de diminuare a 

acesteia, pe când persoanele condamnate pentru infracțiuni excepțional de 

grave, precum omorul agravat art. 145 alin. (2) vor beneficia de liberarea 

înainte de termen (art. 12) sau diminuarea pedepsei (art. 13). În grupul celor 

exceptați de la amnistie intră și persoanele bănuite de săvârșirea unei 

infracțiuni în detenție, indiferent de gravitatea acesteia, ceea ce pare a fi o 

măsură exagerată. Totodată, considerăm că nu ar trebui din start de la 

amnistiere vilolatorii regimului de detenție sau persoanele cărora le-a fost 

aplicată sancțiunea cu transferarea în regim inițial, deoarece proiectului de 

lege prevede evaluarea individuală a deținutului atât din perspectiva 

comportamentului în penitenciar, cât și a riscului de recidivă. Mai mult de 

atât, este cunoscut faptul că sancțiunile disciplinare în sistemul penitenciar 

din Moldova se aplică destul de neuniform, iar uneori abuziv, fapt criticat în 

rapoartele CPT după vizitele în Moldova. 

 

Comentarii pe articole:  

a. Art. 1 – sugerăm excluderea posibilității amnistierii persoanelor 

bănuite, învinuite și inculpate, iar în cazul persoanelor condamnate cu o 

pedeapsă de până la 7 ani liberarea acestora după ispășirea a cel puțin 1/3 

din pedeapsa stabilită de instanță.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizarea pozitivă: Conform jurisprudenței CtEDO condițiile pe 

Nu se acceptă. 

Ținem să evidențiem faptul că  

Codul Penal conține expres o listă 

derogatorie a infracțiunilor care sunt 

exceptate de la aplicarea amnistiei. 

Astfel, art. 107 alin. (3) prevede că 

amnistia nu se aplică în cazul săvîrşirii 

de infracţiuni prevăzute la art. 

1661 alin. (2)–(4), precum şi 

persoanelor care au săvîrşit asupra 

minorilor infracţiuni prevăzute la art. 

171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Persoanelor aflate la faza de 

urmărire penală li se aplică amnistia 

numai în cazul în care aceștia prezintă 

elementele căinței active în 

conformitate cu art. 57 Cod Penal. Mai 

mult decît atît, este de menționat 

problema supraaglomerării 

penitenciarelor anume din punct de 

vedere a aplicării arestului preventiv, 

adică la faza de urmărire penală. 

 

Nu se acceptă. 



care trebuie să le respecte deținuții pentru a beneficia de liberarea înainte de 

termen trebuie să fie suficient de clare și previzibile, obiective, și evaluarea 

trebuie să fie făcută în baza unor criterii pre-stabilite. Aceste condiții trebuie 

să fie aplicate mutatis mutandis și în cazul determinării „caracterizării 

pozitive”. Definiția sau metodologia prin care se stabilește „caracterizarea 

pozitivă a unui deținut” nu este de găsit în Codul Penal, Codul de Executare 

sau în Statutul Executării pedepsei. Cu alte cuvinte, pentru a fi exceptați de 

la aministiere deținuții trebuiau să cunoască sau trebuia să li se fi adus la 

cunoștință din timp, că comportamentul lor poate duce la o caracterizare 

pozitivă sau negativă, pentru ca ei să aibă posibilitatea să și-l corecteze. De 

aceea, propunem clarificarea în Legea cu privire la aminstie a acestei 

noțiuni și aplicarea ei doar în cazul în care deținuții cunoșteau ce au de 

întreprins.  

 

Riscul de recidivă: O analiză fiabilă a riscului de recidivă necesită timp și 

resurse umane bine pregătite. Dacă evaluarea riscului de recidivă va fi 

făcută de către psihologii angajați ai Departamentului Instituții Penitenciare 

(DIP), va apărea o problemă de capacitate privind posibilitățile de a evalua 

toți deținuții eligibili. O evaluarea obiectivă a riscului de recidivă a unui 

deținut, în baza experienței Norvegiei, poate dura între 4 și 6 ore, iar în 

cazurile persoanelor ce au săvârșit infracțiuni deosebit și excepțional de 

grave cu aplicarea violenței o asemenea evaluare poate dura mai mult de 20 

de ore. Numărul de persoane deținute eligibile de a beneficia de una din 

măsurile prevăzute de amnistie (reducerea pedepsei cu închisoarea, 

liberarea înainte de termen) este foarte mare, ceea ce prin urmare va crește 

durata procesului de amnistiere. În aceste condiții, sugerăm limitarea 

evaluării riscului de recidivă doar pentru persoanele ce au săvârșit 

infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, celor ce au săvârșit infracțiuni 

privind viața sexuală și a infracțiunilor săvârșite cu aplicarea violenței 

(trebuie evaluare persoanele ce pot pune în pericol viața și sănătatea 

persoanelor).  

 

Totodată, în cazul în care psihologii din peniteciare vor evalua riscul de 

Caracterizarea pozitivă este 

prevăzută în Codul de executare în 

cazul deplasării condamnaților fără 

escortă sau însoțire și deplasarea de 

scurtă durată înafara penitenciarului. 

Totodată, este de menționat că 

caracterizarea pozitivă este 

reglementată și de regulamentele 

interne ale Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Analiza riscului de recidivă este un 

pilon important în cazul amnistierii, or, 

prin simpla amnistie fără evaluarea 

riscurilor nu facem decît să amînăm 

plasarea acestor personae înapoi în 

penitenciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 



recidivă la amnistiere, trebuie să se țină cont că pshihologul ce a petrecut 

programe de consiliere sau terapeutice cu un deținut, este incompatibil cu 

evaluarea sa privind gradul de recidivă, obiectivitatea acestuia fiind 

distorsionată. Mai mult de atât, pentru evitarea resentimentelor și 

deteriorării relațiilor dintre deținuți și psihologi trebuie de evitat ca 

psihologii ce vor petrece evaluarea riscului de recidivă să consilieze ulterior 

condamnații evaluați. În caz contrar, poate fi diminuat efectul consilierii și a 

programelor de reabilitare.  

Este de menționat că evaluarea riscului de recidivă lasă o largă marjă de 

interpretare psihologului. Pentru diminuarea probabilității apariției unei 

practici neunitare considerăm oportună analiza dosarelor de către o comisie 

în care vor participa atât psihologi, cât și asistenți sociali. 

În proiectul de Strategie de Dezvoltare a Sistemului Penitenciar a fost 

propusă crearea unei structuri de evaluare și planificare individualizată a 

executării pedepse. Această structură specializată va evalua riscul de 

recidivă și necesitățile condamnatului la începutul ispășirii pedepsei, 

persoanele din acest grup nu vor avea atribuții de consiliere a deținuților. 

Considerăm oportună crearea unui grup ad-hoc după modelul celui propus 

în strategie, ce vor evalua doar deținuții ce au săvârșit infracțiuni din 

categoria celor susmenționate, astfel putând fi evitate sau cel puțin 

diminuate problemele ce ar putea apărea la stabilirea riscului de recidivă.  

 

În privința persoanelor ce nu au fost condamnate pentru a beneficia de 

amnistiere trebuie să dovedească căință activă, adică persoana trebuie să se 

autodenunţe de bună voie, să contribuie activ la descoperirea infracțiunii, să 

fi compensat valoarea daunei materiale cauzate sau, în alt mod, să fi reparat 

prejudiciul pricinuit de infracţiune. Astfel, din interpretarea art. 57 CP 

reiese că aceste condiții trebuiesc întrunite cumulativ. Legiuitorul la art. 57 

CP a prevăzut că liberarea de răspundere penală poate avea loc pentru 

pedepsele de până la 5 ani inclusiv. Totodată, pedepsele cu închisoarea ce 

depășesc 5 ani, dar sunt mai mici de 12 ani, sunt considerate a fi grave, iar 

legiuitorul a prevăzut într-o serie de norme o abordare diferențiată a 

persoanelor ce au săvârșit acest gen de infracțiuni : spre exemplu liberarea 

Crearea unui grup ad-hoc va 

presupune cheltuieli nejustificate pe 

care bugetul Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare nu îi va putea 

acoperi. Totodată, asistentul social nu 

are în competența sa evaluarea 

psihologică a persoanelor, ci doar 

prestarea serviciilor de tip psihologic, 

economic, fizic, social (Art. 1 din 

Legea nr. 547 din 25 decembrie 2003 

cu privire la asistența socială).  

Opinînd în același sens, 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

va asigura managementul resurselor 

umane în partea ce ține de transferul 

sau detașarea psihologilor dintr-un 

penitenciar în altul. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect de lege prevede 

amnistierea persoanelor care prezintă 

elementele căinței active, cu excepția 

gravității faptei. Astfel, persoanele, 

aflate la faza de urmărire penală, pot fi 

amnistiate dacă se autodenunță de bună 

voie, contribuie activ la descoperirea 

infracțiunii, a compensat valoarea 

daunei materiale cauzate și/sau în alt 

mod a reparat prejudiciul pricinuit prin 



de răspundere penală prevăzută la articolele 54, 55, 57, 58, 59 Cod Penal 

poate fi aplicată doar în cazul infracțiunilor ușoare și mai puțin grave, 

liberarea condiționată înainte de termen poate avea loc mai devreme în 

cazul infracțiunilor ușoare și mai puțin grave, iar săvârșirea infracțiunilor 

ușoare și mai puțin grave pentru prima oară este o circumstanță atenuantă. 

Extinderea aplicării acestui articol pentru pedepsele de peste 7 ani va fi 

contrară logicii Codului Penal, iar numărul de persoane ce vor întruni 

condițiile prevăzute de art. 57, pare a fi prea mic pentru a extinde 

impunitatea pentru mai mult de 100 de infracțiuni sau tipuri de infracțiuni. 

 

b. Articolul 2 – Amnistierea persoanelor, în condițiile prevăzute la art. (1) 

și (2) a legii, ce au săvârșit infracțiuni fără a fi trase la răspundere penală, 

este în contradicție cu scopul legii penale de a asigura prevenția generală și 

specială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Articolele 3,4,5 – considerăm inoportună absolvirea de pedeapsă 

penală a tuturor categoriilor de persoane liberate înainte de termen, fără 

ispășirea măcar a unei fracțiuni din pedeapsa neprivativă de libertate la care 

au fost condamnați. Având în vedere faptul că scopul amnistiei este 

reducerea suprapopulării penitenciarelor, nu este foarte clar de ce au fost 

incluse în grupurile țintă ale acestei legi condamnați ce ispășesc pedeapsa în 

comunitate. Persoanele ce sunt condamnate la pedepse ne-privative de 

libertate beneficiază de un plan individualizat de executare a pedepsei, ce 

are drept scop diminuarea riscului de recidivă prin reabilitarea acestora, spre 

exemplu: implicarea în programe cognitive și comportamentale sau prin 

evitarea circumstanțelor care l-au făcut să săvârșească infracțiunea, 

infracțiune. Astfel, este de menționat că 

compensarea nu a fost exclusă pentru a 

asigura drepturile victimei la 

compensarea prejudiciului cauzat prin 

infracțiune. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Persoanelor aflate la faza de 

urmărire penală li se aplică amnistia 

numai în cazul în care aceștia prezintă 

elementele căinței active în 

conformitate cu art. 57 Cod Penal. Mai 

mult decît atît, este de menționat 

problema supraaglomerării 

penitenciarelor anume din punct de 

vedere a aplicării arestului preventiv, 

adică la faza de urmărire penală. 

 

Nu se acceptă. 

Aplicarea amnistiei persoanelor ce 

își ispășesc pedeapsa cu privarea de 

libertate cu condiția de a ispăși p 

fracțiune de pedeapsă se consideră a fi 

disproporționat față de persoanele ce 

sunt la faza de urmărire penală, precum 

și a celor care ser află în perioada de 

probațiune sau perioada de probă care 

sunt amnistiate fără o anumită scurgere 

de timp. 



obligarea de a nu frecventa anumite locuri. Astfel, absolvirea acestor 

persoane de pedeapsa penală poate fi în detrimentul lor și a întregii 

societăți. Este mai potrivită absolvirea de pedeapsă doar a deținuților ce au 

ispășit 1/3 din pedeapsa stabilită. În cazul celor ce le-au fost impuse 

obligațiuni în baza art. 90 alin. (6) sau 91 alin. (2) acestea trebuie să 

respecte obligațiile pe toată perioada de probă. Totodată, din motivele 

susmenționate considerăm inoportună evaluarea riscului de recidivă a 

acestei categorii de infractori. 

 

d. Art. 6 – se propune liberarea de pedeapsa penală doar a persoanelor ce 

au executat efectiv 1/3 din pedeapsa cu închisoarea stabilită de instanță. În 

caz contrar, niciunul din cele 4 scopuri (retributiv, preventiv, protecție a 

publicului și de reabilitare) ale pedepsei penale nu va fi atins. Totodată, 

caracterul de reabilitare a pedepselor5 nu este de neglijat, fiind obligația 

pozitivă a statului să întreprindă măsurile necesare de a diminua riscul de 

recidivă pentru a asigura siguranța cetățenilor, în acest sens considerăm 

inoportună liberarea deținuților fără impunerea unor obligații și fără o 

perioadă de supraveghere. La aboslvirea de pedeapsă, în cazul infractorilor 

ce au săvârșit infracțiuni cu aplicarea violenței, în stare de ebrietate sau din 

cauza dependenței de droguri, instanța trebuie să aibă discreția să impună o 

perioadă de probă și obligarea persoanei condamnate de a participa la 

programe probaționale sau să urmeze un tratament în afara penitenciarului.  

 

e. Art. 7, 8 – a se vedea paragraful 2 din comentariul de la art. 6. Este de 

menționat că perioadele lungi de pedeapsă lipsesc persoanele de abilitățile 

necesare pentru a-și relua viața. De aceea, pentru a facilita reintegrarea 

acestor persoane este binevenită intervenția probațiunii. Considerăm 

oportună liberarea condiționată înainte de termen a tuturor acestor categorii 

prin impunerea obligațiilor prevăzute la art. 91 alin. (2) și supravegherea 

probațiunii.  

 

f. Art. 9 – a se vedea comentariul de la lit. b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Aplicarea amnistiei persoanelor ce 

își ispășesc pedeapsa cu privarea de 

libertate cu condiția de a ispăși p 

fracțiune de pedeapsă se consideră a fi 

disproporționat față de persoanele ce 

sunt la faza de urmărire penală, precum 

și a celor care ser află în perioada de 

probațiune sau perioada de probă care 

sunt amnistiate fără o anumită scurgere 

de timp. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Aplicarea amnistiei persoanelor ce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Art. 10  

 lit. c) – considerăm inoportună excluderea persoanelor ce sunt bănuite 

sau învinuite sau inculpate de săvârșirea unei infracțiuni în detenție de la 

amnistiere pentru infracțiunea pentru care au fost condamnați. Aplicarea 

acestei norme ar însemna ținerea lor în „arest” pentru o infracțiune care se 

poate adeveri inexistentă. Totodată, o asemenea abordare poate fi în 

contradicție cu principiul egalității armelor în procesul penal.  

 

 lit. d)– infracțiunile exceptate de la amnistierea prevăzută la art. 1-9, 

ridică multe semne de întrebare în ceea ce ține de motivul și scopul 

exceptării. În listă sunt infracțiuni săvârșite din imprudență, infracțiuni 

ușoare, care prin natura lor nu presupun un grad înalt de recidivă sau nu pun 

un pericol sporit pentru public, ce sunt exceptate de la aplicarea amnistiei, 

spre exemplu art. 213, 2391 , 316 Cod Penal. Pe de altă parte tâlhăria, 

prevăzută la art. 188 alin. (1) CP, care presupune folosirea sau amenințarea 

cu folosirea violenței periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei 

agresate, cade sub incidența amnistiei. Aceste exemple scot în evidență 

incoerențele existente la categoria infracțiunilor exceptate. Considerăm 

oportună revizuirea acestora, astfel încât infracțiunile exceptate de la 

aplicarea amnistiei să fie motivate prin gravitatea lor, aplicarea violenței sau 

gradul sporit de recidivă a infractorului.  

 

 Lit. e) – este de notat că lista de infracțiuni inclusă la această literă este 

exceptată de la orice formă de amnistiere prevăzută de lege. O asemenea 

își ispășesc pedeapsa cu privarea de 

libertate cu condiția de a ispăși p 

fracțiune de pedeapsă se consideră a fi 

disproporționat față de persoanele ce 

sunt la faza de urmărire penală, precum 

și a celor care ser află în perioada de 

probațiune sau perioada de probă care 

sunt amnistiate fără o anumită scurgere 

de timp. 

 

Nu se acceptă. 

Persoanelor aflate la faza de 

urmărire penală li se aplică amnistia 

numai în cazul în care aceștia prezintă 

elementele căinței active în 

conformitate cu art. 57 Cod Penal. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Ținem să evidențiem faptul că  



abordare pare a fi disproporționată și discriminatorie. Totodată, lista conține 

infracțiuni care sunt recunoscute ca fiind săvârșite de infractori, care de 

obicei au un înalt grad de recidivă, spre exemplu violul unui minor de până 

la 14 ani, dar conține și infracțiuni care prin gravitatea lor sau prin riscul 

generic de recidivă nu impun o abordare diferențiată, spre exemplu incestul 

prevăzut la art. 201. Considerăm mai oportună stabilirea unui minim de 

pedeapsă ce trebuie ispășit în cazul acestor infracțiuni și evaluarea riscului 

de recidivă la luarea deciziei de amnistire.  

 

 

 

 Lit. g) – considerăm că o astfel de excepție nu este justificată, acești 

condamnați trebuie să aibă parte de o evaluare individualizată a riscului de 

recidivă.  

 

 

 

 

 

 

 

 Lit. i) – nu considerăm oportună exceptarea a priori a acestor 

condamnați de la amnistiere. Conform art. 2461 pargraf (3) lit. g) transferul 

în regim inițial are loc la în cazul săvârșirii repetate a abaterilor prevăzute la 

lit. art.245 alin.(1) din prezentul cod sau care a fost recunoscut vinovat de 

săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate în timpul executării pedepsei 

privative de libertate. Exceptarea celor care au săvârșit infracțiuni în timpul 

aflării în penitenciar se face la litera c) din art. 10 din Lege. În același timp, 

sunt peste 20 de abateri pentru care poate fi aplicat transferul în regim 

inițial. Unele din aceste abateri nu sunt clar definite în Codul de Executare, 

ceea ce lasă loc de abuzuri. Pe de altă parte, transferul în regim inițial este 

rezultatul unor abateri săvârșite într-o perioadă relativ scurtă de timp (un an) 

ceea ce înseamnă că instanța de judecată nu va putea lua în calcul un 

Codul Penal conține expres o listă 

derogatorie a infracțiunilor care sunt 

exceptate de la aplicarea amnistiei. 

Astfel, art. 107 alin. (3) prevede că 

amnistia nu se aplică în cazul săvîrşirii 

de infracţiuni prevăzute la art. 

1661 alin. (2)–(4), precum şi 

persoanelor care au săvîrşit asupra 

minorilor infracţiuni prevăzute la art. 

171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082. 

 

Nu se acceptă. 

Norma dată nu se aplică în cazul în 

care persoanele au săvîrșit anterior 

infracțiuni ușoare sau mai puțin grave. 

Iar în cazul în care au fost condamnați 

anterior pentru infracțiuni cel puțin 

grave, se presupune că nivelul de 

recidivă este mai ridicat în comparație 

cu celelalte situații. 

 

Nu se acceptă. 

Deși declararea „violator al 

regimului de detenție” a fost exclus din 

Codul de executare, acesta nu 

presupunea simpla săvîrșire repetată a 

abaterilor disciplinare, ci declararea 

lui/ei, luînd în considerarea 

complexitatea situației și a gravității 

abaterilor, ca fiind persoana ce încalcă 

sistematic ordinea publică în 

penitenciar. 

În partea ce ține de infracțiunile 



eventual comportament exemplar pe o perioadă de 10 ani în penitenciar. 

Considerăm că, este suficientă condiția privind caracterizarea pozitivă a 

condamnatului, ce permite o analiză a comportamentului acestuia pe toată 

perioada detenției, nu doar a perioadei recente.  

 

 Lit. k) – considerăm că această condiție trebuie să țină cont de 

condițiile materiale ale deținutului. În cazul în care, acesta dovedește că nu 

a avut posibilitatea de a achita pagubele, acesta trebuie să beneficieze de 

amnistie. Altfel, se crează situații discriminatorii în baza stării materiale a 

deținuților. 

 

 Lit. l) – considerăm inoportună și disproporționată condiționarea 

amnistierii persoanelor supuse tratamentului împotriva alcoolismului, 

narcomaniei, toxicomaniei sau unei boli venerice, de finalizarea 

tratamentului. Tratamentele respective pot fi petrecute în libertate și impuse 

drept obligații în baza art. 91 alin. (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Art. 11 – nu credem oportună schimbarea pedepsei cu una blândă, 

deoarece o astfel de abordare nu va permite reabilitarea persoanelor 

condamnate în libertate. Considerăm mai potrivită liberarea condiționată 

înainte de termen a acestor persoane.  

 

 

 

 

 

săvîrșite pe perioada executării 

pedepsei, aceste fapte presupun din 

start o atitudine lipsită de voința de a se 

resocializa. 

 

 

Se acceptă. 

Ca și concept, litera k) privind 

compensarea prejudiciilor rezultate din 

infracțiuni a fost exclusă. 

 

 

Nu se acceptă. 

La moment, Inspectoratul Național 

de Probațiune nu dispune de resursele 

necesare privind monitorizarea 

continuă a categoriilor de subiecți 

menționați (inclusiv și de resursele 

monitorizării electronice), or, 

persoanele care se tratează de 

narcomanie, toxicomanie ș.a., prezintă 

un risc sporit de a  încălca obligațiile 

prevăzute la art. 90 alin. (6). 

 

Nu se acceptă. 

În sensul art. 62 Cod Penal, aplicarea 

unei pedepse mai blînde presupune 

aplicarea: 

a) amenzii; 

b) privării de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o 

anumită activitate; 

c) retragerea gradului militar sau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Art. 12 – considerăm binevenită lărgirea grupului de persoane liberate 

înainte de termen în baza amnistiei. Credem că art. 12 ar trebui să se aplice 

și infracțiunilor ușoare și mai puțin grave cu stabilirea unei fracțiuni de 

pedeapsă mai mici spre executare. Astfel, prin această legea va fi facilitată 

liberarea înainte de termen a deținuților și, în același timp, va putea avea loc 

monitorizarea acestora. Totodată, impunerea instanței de a aplica obligațiile 

prevăzute de art. 12 alin. (2) pot fi considerată neconstituțională, pentru că 

nu lasă loc de individualizare instanței de judecată. Mai mult de atât, 

arsenalul de obligații prevăzute la art. 90 alin. (6) trebuie de lăsat la 

dispoziția instanței de judecată, astfel încât prin utilizarea lor individualizată 

să fie redus riscul de recidivă și facilitată reabilitarea persoanei în societate.  

 

j. Art. 13 – Precum a fost menținat, credem că reducerea pedepsei cu 

închisoarea, precum propusă la art. 13 din lege, poate duce la instituirea 

unui sistem de pedepse paralele, fără a fi impuse niciun fel de condiții, care 

prin consecință ar putea crește impredictibilitatea și incertudinea. Asta ar 

putea fi considerată o încălcare a principiului nullen poena sine lege, prin 

prisma limitelor legii amnistiei și a compatibilității acesteia cu codul penal. 

De asemenea, această abordare poate cauza probleme imense instanțelor în 

termeni de egalitate și echitate.  

 

special, a unui titlu special, a gradului 

de calificare (clasificare) şi a 

distincţiilor de stat; 

    d) munca neremunerată în folosul 

comunităţii. 

În așa mod, o astfel de măsură nu 

presupune absolvirea de răspundere 

penală ci înlocuirea cu o pedeapsă mai 

blîndă ce presupune în orice caz 

controlul statutului privind executarea 

deplină a pedepsei stabilite. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Aplicarea art. 13 din prezentul 

proiect de lege presupune reducerea 

pedepsei și nu absolvirea totală a 

acesteia. Totodată, menționăm că 

Amnistia nu reprezintă o politică 

penală de lungă durată, ci este un act al 

Statului cu aplicabilitate unică prin care 

unele fapte deja comise sunt 



 

 

k. Art. 14 – în viziunea noastră scopul acestei legi este de a elibera 

persoanele din detenție, din această perspectivă considerăm inoportună 

liberarea persoanelor de pedepsele complementare. 

considerate mai puțin prejudiciabile. 

 

Nu se acceptă. 

Amnistia, în general, și prezentul 

proiect de lege privind amnistia are ca 

una din scopurile propuse eliberarea 

persoanelor din detenție. Totodată, 

menționăm că ca și scop subsidiary, 

amnistia constiuie oferirea unui grad de 

încredere în persoana amnistiată 

privind resocializarea acesteia și 

comportarea acestuia în conformitatea 

normele legale și morale ale societății. 

                                                

                                         MINISTRU                                     Vladimir CEBOTARI 


