
SINTEZA  

OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR LA PROIECTUL HOTĂRÎRII GEVERNULUI   

 cu privire la modificarea și completarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi 

 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 
 

Nr.  Organul competent   Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului 

Justiţiei 

1. Ministerul Sănătății Lipsa de obiecții și propuneri. 

 
 

2. Ministerul Finanțelor Lipsa de obiecții și propuneri. 

 
 

3. Procuratura Generală 1. Nu poate fi acceptată varianta propusă la pct. 4 din proiect,deoarece 

încalcă grav nu numai prevederile art. 205 al Codului de executare care 

reglementează şi impune deţinerea separată a diferitor categorii de condamnaţi, 

dar şi principiul general de facilitare a resocializării şi reeducării persoanelor 

condamnate, care este imposibilă prin plasarea în acelaşi mediu de detenţie a 

diferitor categorii de condamnaţi, tipul mediului de detenţie al cărora a fost 

stabilit printr-o sentinţă dată de un organ judiciar. 

 

 

2. Introducerea sintagmei „sau închis" după cuvintele „penitenciarul de tip 

semiînchis" conform propunerii de la pct. 48 al proiectului este contrară 

prevederilor codului de executare, codului penal şi codului de procedură penală, 

în partea ce priveşte atribuirea competenţei exclusive de stabilire a regimului de 

detenţie doar instanţei de judecată şi doar odată cu pronunţarea sentinţei. Or, la 

stabilirea tipului penitenciarului în cadrul emiterii şi pronunţării sentinţei, instanţa 

se conduce inclusiv de prevederile punctului 188 al Statutului în vigoare care 

prevede că - „regimurile şi condiţiile de detenţie în penitenciarele pentru minori 

corespund regimurilor şi condiţiilor prevăzute pentru penitenciarele de tip 

Nu se acceptă. 

Prevederea pct. 4 nu aduce 

atingere art. 205 din Codul de 

Executare, ci se 

reglementează „criteriul de 

eligibilitate” a condamnaților 

pentru a fi lăsați la executarea 

lucrărilor de deservire 

gospodărească. 

 

 

Nu se acceptă. 

Norma dată are ca scop 

aducerea în concordanță a 

pct-ului 194 din Statutul 

executării pedepsei de către 

condamnați cu art. 254 alin. 

(4) din Codul de Executare. 

 

 

 



semiînchis". 

 

3. La pct. 54 al proiectului, excluderea cuvintelor „condamnatului care se 

află în penitenciarul respectiv mai puţin de 6 luni" din prevederile punctului 242 

al Statutului, este inoportună. Totuşi, pentru a exclude eventualele omisiuni de 

reglementare a subiectului atins, propunem de a completa punctul 242 al 

Statutului după cuvintele „condamnatului care se află în penitenciarul respectiv 

mai puţin de 6 luni" cu sintagma „cu excepţia cazurilor cînd acest drept i s-a 

acordat deja în penitenciarul din care a fost transferat şi nu a fost lipsit de acest 

drept în ordinea prevăzută de lege". Motivaţia ar fi următoarea - dreptul de 

deplasare fară escortă şi însoţire se acordă exclusiv persoanelor care se află în 

regim de resocializare, respectiv plasarea deţinutului în alt regim de detenţie 

numai din motivul transferării în alt penitenciar este inoportună şi neîntemeiată. 

 

 

4. Menţionăm faptul că la pct. 65 al proiectului, se introduce posibilitatea de 

a acorda întrevederi de lungă durată condamnaţilor la detenţiune pe viaţă, 

interdicţia fiind instituită doar în privinţa condamnaţilor la detenţiune pe viaţă 

aflaţi la regim iniţial. Reieşind din faptul că autorii proiectului nu au adus 

argumente obiective şi plauzibile în susţinerea introducerii acestui drept 

condamnaţilor la detenţiune pe viaţă, considerăm oportună limitarea acordării 

dreptului la întrevederi de lungă durată doar condamnaţilor la detenţiune pe viaţă 

care au fost plasaţi în regim de resocializare (conform prevederilor actuale) sau în 

regim înlesnit (în cazul în care se acceptă de către Guvern propunerea autorilor 

prezentelor modificări stipulată la punctul 18. 

 

5. Propunerea prevăzută la pct. 66 al proiectului urmează a fi completată 

după cuvintele „pct.294 al statutului" cu cuvintele „cu excepţia cazurilor cînd 

aceasta vine în contradicţie cu prevederile art.205 alin.(l) litf), pînă la devenirea 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Scopul normei date este 

aducerea în concordanță pct. 

242 din Statutul executării 

pedepsei de către condamnaţi 

cu art. 216 alin. (3) din Codul 

de Executare. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Scopul normei date este 

aducerea în concordanță pct. 

281 din Statutul executării 

pedepsei de către condamnaţi 

cu art. 257
1
 alin. (3) lit. d) din 

Codul de Executare. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Norma unei Hotărîri de 

Guvern nu poate să vină în 



sentinţei, în privinţa lor, definitive şi irevocabile". 

 

 

 

 

6. Propunerea prevăzută la pct. 68 a proiectului propus cît şi formularea 

actuală a punctului 284 al Statutului, contravin normelor CEDO. Se recomandă 

ajustarea acestor prevederi normelor CEDO, jurisprudenţei naţionale şi CtEDO, 

pe exemplul Deciziei CSJ nr.lre-599/2009, Hotărîrea CEDO din 19.06.2007 în 

cauza Ciorap versus Moldova, Hotărârea CtEDO în cazul Hirst versus Marea 

Britanie nr.74025/01, § 69,(2005) precum şi Recomandărilor Comitetului de 

Miniştri al Statelor Membre, referitoare la Regulile Penitenciare Europene, Rec 

(2006)2, adoptată la 11 ianuarie 2006, în timpul celei de-a 952-a reuniune a 

Miniştrilor Delegaţi. 

 

 

7. Propunerea expusă la litera a) al pct. 76 al proiectului, este inadecvată 

situaţiei de fapt, în lipsa unor criterii şi caracteristici bine definite de apreciere a 

admisibilităţii altor bunuri pentru circulaţie liberă în penitenciar şi atribuirea 

acestor competenţe oricărui colaborator al penitenciarului indiferent de gradul 

său de pregătire profesională şi de studii. Or, Guvernul prin autoritatea sa la 

adoptarea Statutului şi implicit a anexei nr.6 a determinat în opinia noastră destul 

de exhaustiv şi explicit bunurile admise pentru circulaţie liberă în penitenciar. în 

afară de aceasta proiectul la acest capitol aduce noi motive de interpretare 

ambiguă şi nedeterminată a legislaţiei, pe lîngă faptul că sporeşte factorii de risc 

a dezvoltării fenomenului corupţiei. 

Ţinem să menţionăm că Procuratura Generală a avizat recent un proiect de lege 

cu privire la sistemul administraţiei penitenciare şi ţinînd cont de noutatea legii şi 

prevederile sale proiectul dat poate fi promovat după adoptarea legii menţionate. 

contradicție cu Legea, or 

completarea pct. 282 cu o 

astfel de prevedere excede 

scopul proiectului dat. 

 

 

Nu se acceptă. 

Jurisprudența CEDO 

menționată nu este relevantă 

deoarece norma dată nu 

restricționează întrevederile 

condamnatului cu familia sa 

ci propune ca criteriu de 

acordare a unor întrevederi cu 

alte persoane în cazul în care  

acesta nu este vizitat de rude 

sau de soț pe o perioadă mai 

mare de 1 an. 

 

Nu se acceptă. 

Nu se extinde gradul de 

discreție a colaboratului 

asupra obiectelor puse în 

circulație în penitenciar ci 

doar lista obiectelor și 

produselor alimentare care nu 

sunt prevăzute în anexa nr. 6 

al Statutului executării 

pedepsei de către condamnați 

și nu sunt interzise de către 

anexa nr. 7 al aceluiași Statut. 

Norma dată are ca scop 

excluderea caracterului 



exhaustiv al anexei nr. 6 al 

Statutului menționat anterior 

respectînd totodată cu 

strictețe caracterul prohibitive 

al anexei nr. 7 al Statutului 

executării pedepsei de către 

condamnaţi. 

4. Centrul pentru Drepturile 

Omului din Moldova 

 

Modificările ce urmează a fi înaintate corespund prevederilor Legii nr. 

317-XV  din  18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale și întrunește principiile 

legalităţii, accesibilităţii, preciziei actului normativ a Guvernului. De asemenea  

potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale proiectul de act normativ prezentat este corelat cu prevederile actelor 

normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune – în 

cazul respectiv Codul de Executare al Republicii Moldova. În același timp 

modificările operate se cereau a fi introduse încă în anul 2010, ori atunci au fost 

introduse modificări în Codul de executare, respectiv numărul articolelor din 

Codul de executare la care se făcea referire în Statutul de executare a pedepsei de 

către condamnați fiind modificat. 

 

Totodată, ținem să vă recomandăm unele completări la proiectul respectiv: 

1. Astfel pct. 32) prin care se cere a micșora cantitatea bagajului 

personal al deținutului care este transferat pînă la 20 kg este 

prematură, dat fiind că unii deținuți pot avea bunuri personale (haine, 

plapome, cărți, tehnică audio video) care poate depăși această 

cantitate. Acest fapt în condițiile în care deținuții nu sunt asigurați de 

către autoritățile penitenciare cu obiecte de igienă, haine sau tehnică le 

poate înrăutăți situația și se poate răsfrînge asupra stării de sănătate 

sau psihologice a deținuților transferați. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Scopul modificării pct-ului 

110 al Statutului executării 

pedepsei de către condamnați 

este aducerea în concordanță 

a Statutului menționat supra 

cu modificările efectuate la 

art. 199 din Codul de 

Executare prin Legea 82 din 

29 mai 2014 privind 

modificarea și completarea 



 

 

2. La pct. 77) care prevede posibilitatea deținuților sancționați cu 

suspendarea dreptului de a primi colete de a anunța o persoană despre 

această sancțiune, venim cu recomandarea de a nu extinde dreptul de a 

suspenda coletele care conțin medicamente sau produse 

parafarmaceutice. Acest fapt se cere în ceea ce ține de garantarea 

dreptului la ocrotirea sănătății a deținuților în condițiile în care există 

medicamente care nu pot fi asigurate de către administrația 

penitenciarelor. 

 

 

 

 

 

 

Reieşind din cele expuse mai sus, legat de ajustarea cadrului legal și 

coerența între acte normative, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanul) 

sprijină iniţiativa de corelare a actelor normative subordonate legilor cu 

prevederile actului normativ superior – Codul de executare.  

 

unor acte legislative. 

 

Nu se acceptă. 

Coletele ce conțin 

medicamente sau produse 

parafarmaceutice se primesc, 

în conformitate cu pct. 317 al 

Statutului executării pedepsei 

de către condamnați, de către 

administrația penitenciară. La 

rîndul său, aceste produse pot 

fi folosite, în conformitate cu 

pct. 501 al Statutului 

menționat supra, ori de cîte 

ori este necesar sau la cerere. 

 

Se acceptă. 

5. Oficiul Central de 

Probațiune 

 

Punctul 442 de modificat după cum urmează: 

„442. Activitatea de probaţiune penitenciară are drept scop crearea, menţinerea şi 

dezvoltarea relaţiilor condamnaţilor cu familia sau rudele acestora, identificarea 

factorilor relevanţi care ar conduce la: reabilitarea deţinutului, prevenirea 

comiterii în viitor a unor infracţiuni, pregătirea deţinutului pentru eliberare (la 

termen sau liberare condiţionată înainte de termen), dezvoltarea şi consolidarea 

abilităţilor sociale, cognitive sau de autocontrol ale deţinutului, utilizarea în mod 

constructiv a timpului petrecut în penitenciar, informarea factorilor care decid 

liberarea condiţionată înainte de termen despre comportamentul deţinuţilor, 

posibilităţile de resocializare şi reabilitare a acestora”.  

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De asemenea, la pct. 444 după cuvintele „Legea cu privire la probaţiune” 

de completat cu cuvintele “Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune”.  

 

 

Se acceptă. 

6. Ministerul Afacerilor 

Interne 
Urmează a fi revăzut pct. 2 subpct. 3) din proiectul prenotat, prin care se propune 

substituirea sintagmei ,,art. 18” cu sintagma ,,art. 16” la punctul 5 alineatul 8, dat 

fiind faptul că norma indicată din Statut nu conţine o asemenea sintagmă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În acelaşi timp, pct. 2 subpct. 4), prin care pct. 15 din Statut este propus 

într-o nouă redacţie şi anume că, pentru executarea lucrărilor de deservire 

gospodărească în izolatoarele de urmărire penală pot fi lăsate, cu acordul lor scris 

şi la decizia şefului izolatorului de urmărire penală, persoanele condamnate, 

cărora li s-a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, iar 

în cazuri excepţionale, persoanele condamnate pentru prima dată la pedeapsa 

închisorii pe un termen de până la 7 ani, cărora li s-a stabilit executarea pedepsei 

într-un penitenciar de tip închis, se propune a fi revizuit. Or, potrivit alin. (4) art. 

72 din Codul penal al RM care statuează că, în penitenciarele de tip închis 

execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracţiuni deosebit 

de grave şi excepţional de grave, precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni 

în stare de recidivă. Totodată, potrivit alin. (5) art. 16, infracţiunile deosebit de 

grave se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală 

Nu se acceptă. 

Punctul 5 alineatul 8 al 

Statutului executării pedepsei 

de către condamnați definește 

noțiunea  “personalului 

penitenciar” ce este 

reglementat de art. 16 din 

Legea sistemului penitenciar 

republicat în 2008. Ca urmare 

a republicării și renumerotării 

articolelor, urmează a fi adus 

în concordanță cu Legea 

sistemului penitenciar și 

punctul 5 alineatul 8 al 

Statutului menționat supra. 

 

Nu se acceptă. 

Alin. (5) al art. 16 din Codul 

Penal stabilește că 

infracțiunea este considerată 

deosebit de gravă în cazul în 

care pedeapsa maximă 

depășește 12 ani. Persoana 

poate fi condamnată pentru o 

infracțiune deosebit de gravă 

dar pentru un termen ce nu 

depășește 7 ani. Ca exemplu 

poate servi art. 201
1
 alin. (2) 

lit. c) din Codul Penal ce 



prevede pedeapsă maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani. Prin 

urmare, persoanele condamnate la pedeapsa închisorii pe un termen de până la 7 

ani, rezultă că au comis o infracţiune gravă, iar pentru asemenea tipuri de 

infracţiuni, potrivit alin. (3) art. 72 Cod penal, persoanele condamnate execută 

pedeapsa în penitenciare de tip semiînchis. 

 

 

 

 

 

 

 Suplimentar,  se va revedea amendamentul propus la pct. 2 subpct. 51, 

care prevede completarea după cuvintele ,,sistemul penitenciar” cu sintagma ,, , 

Legii privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor 

de foc”, în vederea respectării normei prevăzute la lit. a) art. 19 al Legii nr. 780 

din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, potrivit căreia fraza se 

construieşte conform normelor gramaticale, astfel încât să exprime corect, concis 

şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat. 

 

 Totodată, la pct. 260 din Statut, a doua propoziţie, se propune substituirea 

cuvântului ,,certifică” cu cuvântul ,,confirmă”. 

 

 Adiţional, considerăm oportună modificarea amplă a Hotărârii Guvernului 

nr. 583 din 26 mai 2006 „Cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei 

de către condamnaţi, ulterior adoptării proiectului Legii cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare, reieşind din noile imperative propuse de către 

Ministerul Justiţiei la acest capitol. 

 

 

 

 

 

 În cele din urmă, proiectul necesită a fi definitivat din punct de vedere 

stabilește pedeapsa maximă 

de 15 ani (infracțiune 

deosebit de gravă) iar cea 

minima de 5 ani ceea ce 

crează posibilitatea ca, 

eventual, condamnatul să-și 

ispășească sentința într-un 

penitenciar închis pe un 

termen mai mic de 7 ani. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

Proiectul Legii privind 

sistemul administrației 

penitenciare are statut de 

proiect și nu are forță juridică 

atît timp cît nu a îndeplinit 

toate procedurile legale de 

intrare în vigoare a actului 

legislativ. 

 

Se acceptă. 



redacţional, de exemplu la pct. 2, subpct. 73), prin care se completează cu 

secţiunea 25
1
, la pct. 312

3
 a doua propoziţie, nu este asigurată comprehensivitatea 

normei propuse. 

 

 


