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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

O R D I N  

mun. Chișinău 

„____”_____________2017                                                                   nr.__________  

ÎNREGISTRAT:  

Ministrul Justiţiei 

 ________________ 

         Nr. de înregistrare 

________________ 

din_____________ 
   

Cu privire la aprobarea Regulilor privind 

numărul, periodicitatea şi durata 

convorbirilor telefonice care pot fi 

efectuate sau primite de condamnat 

 

În temeiul art. 210 alin. (5) din Codul de executare nr. 443 din 24 decembrie 2004 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704) şi pct. 

7 alin. (1) lit. u) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799) cu modificările ulterioare, 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Regulile privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor 

telefonice care pot fi efectuate sau primite de condamnat, conform anexei. 

2. Responsabili de aplicarea corectă a Regulilor privind numărul, periodicitatea şi 

durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate sau primite de condamnat, se numesc 

șefii instituțiilor penitenciare. 

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Directorului 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare. 

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

____________________________________ 

Vladimir CEBOTARI 
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Aprobat 

prin Ordinul Ministerul Justiției 

nr. ____ din ___ _________ 2017 

 

 

REGULILE 

 privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice,  

care pot fi efectuate sau primite de condamnat 

 

1. Prezentele reguli stabilesc numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor 

telefonice, care pot fi efectuate sau primite de condamnat, în funcţie de regimul în care 

este plasat condamnatul. 

2.  La determinarea duratei convorbirii telefonice solicitate, în limita maximă 

prevăzută pentru fiecare regim, se ia în considerare comportamentul condamnatului, 

periodicitatea convorbirilor acordate, numărul solicitărilor de acordare a convorbirilor 

telefonice şi a aparatelor telefonice instalate. 

3. Șeful penitenciarului sau persoana care îl înlocuiește, la cererea 

condamnatului de solicitare a convorbirii telefonice, stabilește durata convorbirii la 

nivelul limitei maxime, iar în cazul în care există contraindicații, reieșind din prevederile 

pct. 2 și în baza concluziilor serviciilor/secțiilor responsabile de asigurarea regimului și 

monitorizarea îndeplinirii Programului individual de executare a pedepsei, indică o altă 

durată, în limita prevăzută pentru fiecare regim de executare a pedepsei. 

4. Decizia de acordare a convorbirii sub nivelul maxim prevăzut, poate fi 

constestată de către condamnat personal sau prin intermediul apărătorului, în condiţiile 

prevăzute la art. 473 din Codul de procedură penală. 

5. Persoanele condamnate la pedeapsa închisorii sau detențiunii pe viață au dreptul 

la convorbiri telefonice cu durata de: 

a) 10 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la regim iniţial aplicat în calitate 

de sancțiune disciplinară; 

b) 10 - 20 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la regim inițial; 

c) 15 - 30 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la  regim comun; 

d) 20 - 40 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la regim de resocializare. 

6. Condamnații minori, care execută pedeapsa în penitenciare pentru minori și 

tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care au fost lăsați în penitenciarul pentru minori, 

în temeiul hotărârii instanței de judecată, au dreptul la convorbiri telefonice cu durata de: 

a) 20 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la regim iniţial aplicat în calitate 

de sancțiune disciplinară; 

b) 20 - 30 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la  regim inițial; 

c) 25 - 40 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la regim comun; 

d) 30 - 60 minute pe săptămână, în cazul celor aflați la regim de resocializare. 

7. Adulții aflați în arest preventiv au dreptul la convorbiri telefonice cu durata de 

15 - 30 minute pe săptămână, iar minorii de 30 - 60 minute pe săptămână. 

8. Măsura de stimulare sub formă de permisiunea de a avea convorbiri telefonice 

suplimentare, se acordă în limita prevăzută pentru fiecare persoană condamnată, reieșind 
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din regimul de executare a pedepsei în condițiile prevăzute la art. 243 alin. (1) din Codul 

de executare. 

9. Convorbirea telefonică gratuită acordată deținutului, în scopul comunicării 

locului de detenție după primirea lui în penitenciar în temeiul art. 199 alin. (10) și art. 200 

alin. (4) din Codul de executare, poate dura cel mult 5 minute. Acordarea acestei 

convorbiri se consemnează într-un proces-verbal care se anexează la dosarul personal al 

deținutului. 
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