
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea punctului 312 din 

Statutul executării pedepsei de către condamnaţi aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 

 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Necesitatea elaborării prezentului proiect al Hotărîrii Guvernului cu privire 

la completarea punctului 312 din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 este impusă prin 

neconcordanța formată dintre Codul de executarea al Republicii Moldova, 

precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu punctul 312 al 

Statutului menționat. 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

La moment, Statutul executării pedepsei de către condamnați prevede 

posibilitatea întrevederilor deținutului cu avocatul său în număr nelimitat avînd 

la bază 3 condiții: 

- să aibă loc în timpul liber al deținutului (conform programului zilnic); 

- să fie în intervalul deșteptare – stingere; 

- să aibă loc într-o zi lucrătoare. 

  Astfel, menționăm că art. 213 alin. (5) prevede că nu este limitată 

frecvența întîlnirilor cu avocatul…. Prin urmare, excepția întrevederilor doar în 

zilele lucrătoare crează o lipsă de reglementare normativă ce poate fi interpretată 

restrictiv în defavoarea deținutului.  

Totodată menționăm că justificarea statului precum că administrația 

instituției penitenciare nu poate asigura securitatea întrevederii dintre avocat și 

deținut în zilele nelucrătoare din cauza lipsei resurselor financiare nu poate fi 

acceptată din moment ce aceasta este în contradicție directă cu prevederile 

Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și a jurisprudenței Curții 

Europene a Drepturilor Omului. 

Mai mult decît atît, jurisprudența Curții Europene remarcă faptul că „…o 

persoană acuzată trebuie să poată beneficia de asistența avocatului din 

momentul în care a fost privat de libertate, indiferent de orice audieri. 

Echitabilitatea procedurilor înaintate împotriva persoanei acuzate privată de 

libertate necesită faptul posibilității obținerii accesului la totalitatea serviciilor, 

în special la serviciile  asociate asistenței juridice.”. Totodată Curtea reiterează 

că „… deși nu este absolut, dreptul fiecărui învinuit de o infracțiune să fie 

apărat efectiv de către avocat, desemnat la necesitate de stat, este unul din 

elementele fundamentale a procesului echitabil.”. 

Prin urmare, Ministerul Justiției propune completarea punctului 312 din 



Statutul executării pedepsei de către condamnați cu o propoziție ce va aduce 

claritate în interpretarea normei juridice, precum și va asigura accesul avocatului 

la clientul său privat de libertate în număr nelimitat dar cu condiția înștiințării 

prealabile administrației instituției penitenciare. 

III. Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect al Hotărîrii Guvernului va consta în aducerea în 

concordanță a prevederilor Statutului executării pedepsei de către condamnaţi cu 

prevederile Codului de executare al Republicii Moldova. 

IV. Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost 

plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare. 
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