NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în
Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului
lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi
instituţiilesubordonate ale acestuia şi de instanţelejudecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a
regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” a fost elaborat în
scopul ajustării Hotărîrii menţionate la cadrul juridic naţional în domeniul serviciilor prestate de
către autorităţile publice centrale.
Prima propunere are drept scop obţinerea de venituri din predarea metalului uzat, sticlei,
maculaturii şi a deşeurilor colectate, inclusiv a deşeurilor formate ca urmare a nimicirii obiectelor
interzise depistate la condamnaţi în conformitate cu cerinţele art.204 Codul de executare şi
condiţiile Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, în afara celor obţinute ca rezultat al
casării bunurilor.
Este de menţionat, că pe parcursul unui an în penitenciare sunt depistate şi distruse circa
10,0 mii telefoane mobile şi alte obiecte, care pot fi transmise după distrugere spre prelucrare
întreprinderilor specializate întru obţinerea unor venituri pentru acoperirea cheltuielilor legate de
activitatea sistemului penitenciar.
Propunerea includerii veniturilor de la garanţia pentru ofertă şi garanţia contractuală, la
careofertantul, prestatorul, vînzătorul a pierdut dreptul de retragere, şi de la penalităţile aplicate
furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii în conformitate cu condiţiile contractuale este formulată
reieşind din actele legislative şi normative în domeniul achiziţiilor publice precum şi din
prevederile Codului civil în domeniul răspunderii pentru buna executare a obligaţiunilor
contractuale, şi are drept scop stabilirea unor clarităţi la încasarea şi utilizarea mijloacelor
financiare obţinute de la agenţii economici ca urmare a pierderii dreptului acestora de a retrage
garanţia pentru ofertă şi a garanţiei contractuale, ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru
achiziţii, cît şi a penalităţilor calculate în baza prevederilor contractuale, care pot fi trecute în
calcul în baza acordului comun al părţilor sau a deciziei instanţei de judecată.
Alte completări au mai mult un caracter tehnic şi au drept scop ajustarea acestora la situaţia
de fapt care a condiţionat introducerea acestora.Or, instituţiile sistemului penitenciar, suportă
cheltuieli suplimentare legate de transportarea, paza şi supravegherea condamnatului pe timpul cît
acesta beneficiază de servicii medicale la un medic privat şi pe timpul deplasării de scurtă durată
în afara penitenciarului în conformitate cu pct.264 din Statutul executării pedepsei de către
condamnaţi, de transportare a bagajelor condamnaţilor la transferul acestora dintr-un penitenciar
în altul şi la transportarea coletelor poştale de la unitatea poştală către penitenciar, precum şi a
cheltuielilor legate de acordarea asistenţei medicale în cazul automutilării intenţionate.
Astfel, în conformitate cu prevederile art.232 alin.(4) şi alin.(6) Cod de executare
condamnatul poate, din cont propriu, să beneficieze şi de serviciile medicului privat, precum şi
poate fi obligat să suporte cheltuielile legate de tratamentul automutilării intenţionate, cu excepţia
cazului prevăzut în art.229 alin.(4).

În scopul acoperirii cheltuielilor legate de prestarea serviciilor medicale la medicul privat
cu care sistemul penitenciar nu are relaţii contractuale, care înafara cheltuielilor medicale directe
achitate de către condamnat pentru serviciile prestate presupun şi cheltuielile sistemului
penitenciar de transportare, pază şi supraveghere în timpul zilei cît şi pe timp de noapte, în zile de
odihnă şi în zile nelucrătoare, se impune operarea modificărilor propuse.
De asemenea, în scopul ajustării situaţiei referitor la serviciile medicale acordate
condamnatului în cazul automutilării intenţionate se propune încasarea cheltuielilor legate de
tratament în conformitate cu tarifele stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medicosanitare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011.
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