NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului
Ministerului Justiţiei nr. 331 din 6 septembrie 2006 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi
pentru liberarea de la executarea pedepsei
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul de ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului
Justiţiei nr. 331 din 6 septembrie 2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei a fost
elaborat de către Ministerul Justiţiei în comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare.
Argumentarea necesităţii de reglementare
Articolul 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (8) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale prevede că, proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de
nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune şi actul normativ trebuie să fie
întocmit cu respectarea tehnicii legislative, or expunerea preambulului în redacţie nouă şi
excluderea din punctul 3 a cuvintelor „şi Protecţiei Sociale” a apărut din necesitatea aducerii
acestora în concordanţă cu prevederile normelor Legii privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
Ordinul a fost completat cu un punct nou 31 prin care sa instituit norma ce reglementează
că, în cazul stabilirii diagnosticului psihiatric este necesar consultarea condamnaţilor de către
medici din cadrul Spitalului Clinic Republican de Psihiatrie a Ministerului Sănătăţii şi/sau
efectuarea investigaţiilor necesare în instituţia medico-sanitară respectivă. Completarea
respectivă se datorează faptului că, anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de
prezentare a condamnaţilor grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei stabileşte
lista bolilor psihice care lipsec persoana de posibilitatea de a-şi da sema de acţiunile sale,
respectiv s-a impus şi instituirea unei norme ce prevede modul de stabilire a diagnostcului
psihiatric (ca şi în cazul stabilirii diagnosticului somatic, prevăzut de punctul 3 din Ordin).
Prin Legea nr. 213 din 12.10.12 pentru modificarea unor acte legislative în alineatul (2)
al art.95 din Codul penal au fost operate modificări, substituindu-se cuvintle “după săvîrşirea
infracţiunii” cu cuvintele “pînă la pronunţarea sentinţei”.
Modificările operate la Regulamentul cu privire la modul de prezentare a condamnaţilor
grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei au fost efectuate în scopul excluderii
carenţelor constatate în normele art. 95 din Codul penal, care generează apariţia practicii
judiciare neuniforme. Or, redacţia anterioară a alin. (2) al art. 95, favoriza interpretări
ambiguie şi subiective, care duceau la aplicarea într-un mod discriminator şi privilegiat a
normei în cauză faţă de persoane aflate practic, în aceeaşi situaţie. Astfel, liberarea de la
executarea pedepsei în temeiul normei sus-indicate (în redacţie anterioară) se aplica doar
persoanelor care au contractat o boală gravă (stabilită, de altfel, de clasificatorul bolilor,
prevăzute de Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 331 din 06.09.2006) doar „după săvîrşirea
infracţiunii sau în timpul executării pedepsei”. În consecinţă, nu era posibilă aplicarea
prevederilor menţionate faţă de o altă categorie de condamnaţi – cei care au contractat boala
până la săvîrşirea infracţiunii, fie până la săvîrşirea infracţiunii au contractat o altă boală mai
puţin gravă care, la acea perioadă, nu cădea sub incidenţa legii însă, pe parcursul executării
pedepsei, boala agravându-se, a intrat în categoria bolilor grave care împiedică executarea
pedepsei
Un alt aspect atins de propunerile prezentului proiect vizează modificarea componenţei
Comisiei Medicale Psihiatrice, care urmează a fi compusă din 3 medici psihiatri, iar
componenţa nominală a acesteia să se aprobe printr-un ordin comun al Ministerului Justiţiei şi
Ministerului Sănătăţii.
Aceasta modificare se propune în primul rând pentru că, o astfel de componenţă va putea

asigura şi mai mult obiectivitatea concluziilor comisiei, care va cuprinde poziţia diverşilor
specialişti din diferite autorităţi, va asigura independenţa în adoptarea de concluzii, care în
final va asigura o corectitudine în concluziile luate de comisie. Pe de altă parte, o astfel de
reglementare este necesară, deoarece statele de personal ale sistemului penitenciar nu pot
asigura componenţa deplină a comisiei. Concomitent, examinarea acestei categorii de
persoane, care urmează a fi eventual liberaţi de la executarea pedepsei în legătură cu o boală
psihică, nu este o obligaţie exclusivă a sistemului penitenciar, ci şi a statului în întregime, care
urmează a fi realizată, după caz, cu concursul oricărei instituţii sau autorităţi a statului,
indiferent de apartenenţa ministerială.
În final, cel din urmă aspect al modificărilor propuse vizează precizarea Listei bolilor
psihice care lipsesc persoana de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile sale sau de a le dirija
şi care constituie temeiul prezentării condamnaţilor pentru liberarea de la executarea pedepsei şi
modificarea denumirii subpct. 13.1 în scopul stabilirii cu precizie a acestora.
Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea actului normativ este suplinirea şi
desăvîrşirea normelor în partea ce ţine de modul de prezentare a condamnaţilor grav bolnavi
pentru liberarea de la executarea pedepsei
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare.
Rezultatele expertizei juridice
Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care
reglementează domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost plasat pe
pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul
Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
Denumirea autorităţilor care au avizat proiectul de act normativ. Rezultatele avizării şi
al expertizelor efectuate
Prealabil proiectul a fost coordonat cu Centrul pentru Drepturile Omului, care prin
avizul său a susţinut conceptual proiectul, iar propunerile Centrului au fost acceptate şi
incluse în proiectul respectiv.
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