NOTĂ INFORMATIVĂ
privind necesitatea inițierii negocierilor asupra proiectului Tratatului între
Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la
privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei
Informaţii generale
În instrumentele juridice internaţionale referitoare la cauzele penale, o atenţie deosebită
este acordată resocializării persoanelor condamnate la privaţiune de libertate. In conformitate cu
principiul umanismului este promovată poziţia privind acordarea posibilităţii persoanelor
condamnate de a ispăşi pedeapsa în mediul social apropiat, intr-o tară în care are relaţii puternice
şi stabile (de uz casnic, de familie).
În conformitate cu principiile dreptului internaţional, Codul de procedură penală al
Republicii Moldova prevede un sistem divers de măsuri menite să faciliteze adaptarea
persoanelor menţionate, recunoscând rolul major al familiei în acest proces.
În prezent, Republica Moldova efectuează transferul persoanelor condamnate în baza
tratatului internaţional la care Republica Moldova şi statul respectiv sunt părţi, sau în baza
principiului reciprocităţi.
Textul proiectul Tratatului între Republica Moldova şi Republica Belarus privind
transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării
pedepsei a fost primit prin canale diplomatice de la partea Belorusă. Textul tratatului a fost
completat cu unele prevederi suplimentare şi tradus in limba de stat.
Luând în consideraţie faptul că Republica Belarus nu este parte la Convenţia asupra
transferării persoanelor condamnate, adoptată la Strasburg la 21.03.1983 şi ratificată de
Republica Moldova prin Legea nr.69-XV din 11.03.2004, încheierea Tratatului menţionat este
oportună pentru Republica Moldova fiind justificată sub diferite aspecte.
Aspect politic
Încheierea Tratatului este o continuare logică a principiilor politicii externe promovate de
Republica Moldova privind dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi va contribui la realizarea
principiilor dreptului internaţional şi a dreptului persoanelor condamnate de a fi transferaţi în
statul al cărui cetăţeni sunt.
Aspect normativ
In scopul creării cadrului legislativ intern şi a stabilirii procedurilor de transfer a
persoanelor condamnate, Republica Moldova a adoptat Legea cu privire la asistenţa juridică
internaţională în materie penală, nr. 371 din 01.12.2006. Unul din scopurile acestei legi este
realizarea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
Reglementări relevante transferului persoanelor condamnate sunt prevăzute şi în Codul
de procedură penală, partea specială, titlul III, capitolul IX. Textul tratatului internaţional propus
spre examinare a fost corelat cu normele conţinute în actele normative menţionate. Careva
prevederi contradictorii nu au fost identificate.
Aspect economic
Semnarea Tratatului va stimula în continuare relaţiile de cooperare între cele două state.
Potenţiale efecte negative asupra economiei Republicii Moldova în urma încheierii Tratatului dat
nu au fost identificate.
Toate costurile aferente transferului persoanei condamnate, altele decât cele care apar
exclusiv pe teritoriul statului de condamnare, vor fi suportate de către statul de executare.
Aspect financiar
Semnarea Tratatului nu implică angajamente financiare suplimentare pentru înfiinţarea
unor structuri noi, angajarea personalului suplimentar, transferuri financiare.

Prevederile Tratatului vor fi realizate în limitele alocaţiilor aprobate anual pentru
finanțarea activității sistemului penitenciar.
Toate costurile aferente transferului persoanei condamnate, altele decât cele care apar
exclusiv pe teritoriul statului de condamnare, vor fi suportate de către statul de executare.
Aspect organizatoric
Responsabilitatea pentru implementarea prevederilor Tratatului este atribuită Ministerului
Justiției. Transferul nemijlocit al persoanei condamnate va fi efectuat de către Departamentul
Instituțiilor penitenciare din subordinea Ministerului Justiției. Transferul persoanei condamnate
va fi efectuat la punctele de trecere internaționale a frontierei cu dosarul personal al
condamnatului, sentințele de condamnare și conform documentelor valabile care acordă dreptul
de trecere a frontierei de stat a Pârților Contractante.
Timpul, locul și modul de transfer a persoanei condamnate vor fi stabilite prin înțelegerea
reciprocă a autorităților competente de executare a pedepsei ale Pârților Contractante, nu mai
târziu de 30 de zile din ziua adoptării deciziei privind transferul condamnatului cu posibilitatea
prelungirii termenului cu încă 30 de zile sau pe o perioadă nedeterminată, în cazul apariţiei unor
factori independenți de Părțile Contractante
Aspect temporar
Tratatul va fi încheiat pentru un termen nedeterminat şi va intra în vigoare după treizeci de
zile de la data ultimei notificări în scris, prin canale diplomatice privind îndeplinirea de către
părţi a procedurilor necesare intrării în vigoare a acestuia. Acțiunea Tratatului se va extinde și
asupra persoanelor condamnate de către instanțele judecătorești ale Pârților Contractante până la
intrarea sa în vigoare. Acțiunea Tratatului va înceta la expirarea a șase luni de la data primirii de
către una dintre Părțile Contractante a notificării scrise a celeilalte Pârți Contractante privind
intenția sa de al denunța.
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