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Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru 

modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului 

despăgubirii pentru condițiile de detenție). 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei       

 

  



Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

 

pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 

(perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 385 alineatul (5), cuvintele „două zile de închisoare pentru o zi de 

arest preventiv” se substituie cu cuvintele „de la 1 la 2 zile de reduceri pentru 10 zile 

de detenție în condiții precare calculate cumulativ.”. 

2. Articolul 444: 

alineatul (1) se completează cu punctul 16) cu următorul cuprins: 

„16) la examinarea chestiunilor prevăzute de art. 469, instanța a admis o eroare 

gravă de fapt, care a afectat soluția instanței.”; 

la alineatul (2), cifra „15” se substituie cu cifra „16”. 

3. Articolul 471 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins: 

„(9) La soluționarea chestiunilor prevăzute la art. 469, instanța adoptă o 

încheiere care este definitivă.” 

4. Articolul 471
1
 alineatul (1) se completează cu textul „ , în termen de 30 de 

zile, cu excepțiile prevăzute de Codul de executare”. 

5. Articolul 473
2
: 

în titlu, cuvintele „sau ale prevenitului” se exclud; 

la alineatul (1), cuvintele „sau ale prevenitului”, „sau prevenit” și „ sau 

prevenitul ori” se exclud; 

la alineatul (2), cuvintele „sau ale prevenitului” și „sau preveniți” se exclud; 

se completează cu alineatele (2
1
) – (2

5
) cu următorul cuprins: 

„(2
1
) În cazul în care plîngerea depusă nu corespunde cerințelor stabilite în alin. 

(2), judecătorul de instrucție stabilește condamnatului un termen rezonabil pentru a-și 

detalia pretențiile.  

(2
2
) Dacă nici după acordarea termenului suplimentar plîngerea nu corespunde 

total sau parțial cerințelor stabilite în alin. (2), plîngerea se declară total sau parțial 

inadmisibilă. Verificarea condițiilor de admisibilitate se efectuează de judecătorul de 

instrucție din oficiu. 



(2
3
) Plîngerea se declară inadmisibilă în totalitate sau în parte în următoarele 

cazuri: 

a) există o hotărîre judecătorească definitivă cu privire la soluționarea chestiunii 

privind despăgubirea condamnatului pentru detenția în condiții contrare art. 3 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru 

aceleași perioade; 

b) există o hotărîre a Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la 

soluționarea chestiunii privind despăgubirea condamnatului pentru detenția în 

condiții contrare art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale pentru aceleași perioade; 

c) plîngerea a fost depusă după expirarea termenului prevăzut de alin. (5); 

d) plîngerea a fost depusă de o persoană fără împuterniciri în acest sens; 

e) la aceiași sau la altă instanță de judecată se examinează plîngerea 

condamnatului care are ca obiect aceleași perioade de detenție. 

(2
4
) Încheierea privind declararea plîngerii total inadmisibile poate fi atacată cu 

recurs de către condamnat sau instituția penitenciară în termen de 10 zile de la data la 

care au luat cunoștință de aceasta, iar încheierea privind declararea plîngerii parțial 

inadmisibile poate fi atacată cu recurs odată cu fondul. 

(2
5
) Declararea plîngerii inadmisibile în baza temeiurilor prevăzute în alin. (2

3
) 

lit. a) – c), exclude posibilitatea depunerii repetate a plîngerii cu același obiect.”; 

se completează cu alineatul (4
1
) cu următorul cuprins: 

„(4
1
) Judecătorul de instrucție poate rotunji termenul de pedeapsă constatat ca 

fiind executat în condiții contrare prevederilor art. 3 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, pentru a deduce integral acest 

termen din termenul rămas neexecutat.”; 

la alineatul (5), cuvintele „sau ale prevenitului” se exclud. 

6. Articolul 473
3
: 

în titlu, cuvintele „sau ale prevenitului și sarcina probațiunii” se exclud; 

la alineatul (1), cuvintele „sau ale prevenitului” și „sau a prevenitului” se 

exclud; 

alineatul (2)se abrogă; 

la alineatul (3), textul „10 zile” se substituie cu cuvintele „20 de zile”, iar 

cuvintele „sau prevenit” și „sau, după caz, prevenitului” se exclud; 

la alineatul (4), cuvintele „sau ale prevenitului” se exclud. 

7. Articolul 473
4
: 

la alineatul (2), cuvintele „sau ale prevenitului” și „sau prevenitul” se exclud; 

la alineatul (4), cuvintele „de la 1 la 3 zile” se substituie cu cuvintele „de la 1 la 

2 zile”; 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) În cazul constatării circumstanțelor prevăzute la art. 473
2 

alin. (3), instanța 

de judecată dispune reducerea pedepsei în condițiile alin. (4), iar în privința perioadei 



rămase, dispune, cu titlu de despăgubire, încasarea în favoarea condamnatului a 

sumei bănești în mărime de pînă la 2 unități convenționale pentru fiecare zi, precum 

și a costurilor și cheltuielilor aferente, în funcție de gravitatea efectelor cumulative a 

condițiilor de detenție.”; 

la alineatul (6), cuvîntul ,,preveniții” se substituie cu textul,, , persoanele 

condamnate la detenție pe viață, persoanele condamnate pentru infracțiuni prevăzute 

la art. 135-144, infracțiuni contra vieții și sănătății, infracțiuni prevăzute la art. 324-

326, 333-335, 337-349”; 

la alineatul (8) cuvintele „sau al detenției preventive” se exclud; 

la alineatul (9), cifra „10” se substituite cu cifra „15” și se completează cu 

propoziția „Mijloacele bănești încasate se direcționează de Ministerul Finanțelor în 

primul rînd pentru plata restantă a prejudiciului cauzat prin infracțiune și/sau a 

pensiei de întreținere a copilului minor, pe care o datorează condamnatul.”; 

se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins: 

„(10) Pedeapsa redusă în condițiile alin. (4) nu constituie pedeapsă efectiv 

executată.”.  

 

Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


