NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulilor
privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi
efectuate sau primite de condamnat
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulilor
privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate
sau primite de condamnat, este elaborat de Ministerul Justiției în vederea asigurării
dreptului deținuților la convorbire telefonică.
Unul din elementele fundamentale ale reintegrării în societate a deţinuţilor în
perioada de post-eliberare reprezintă contactul stabil al deţinutului cu familia lui sau
cu terţe persoane în perioada detenţiei, ceea ce constituie o parte integrantă a
dreptului la tratament corect şi umanitar. Familia reprezintă acea punte de legătură,
care într-un mod substanţial, deopotrivă cu autoritatea penitenciarului, poate
contribui la realizarea scopului pedepsei penale.
Astfel, potrivit jurisprudenţei constante a Curții Europene pentru Drepturile
Omului (CtEDO), orice detenţie care este legală, în conformitate cu articolul 5 al
Convenţiei, impune prin însăşi natura sa, limite asupra vieţii private şi de familie.
Totuşi, un element esenţial al dreptului deţinutului la viaţa de familie, este ca
administraţia închisorii să-l sprijine în menţinerea contactelor cu familia sa (a se
vedea, spre exemplu, c. Ostrovar vs Republica Moldova §105, c. ).
Detenţia, ca orice altă formă de privare de libertate, antrenează prin natura sa
restricţii asupra vieţii private şi de familie a persoanei în cauză. Cu toate acestea,
pentru respectarea vieţii de familie, este esenţial ca autorităţile penitenciare să permită
deţinutului şi să-l sprijine atunci când este necesar pentru a menţine contactul cu
familia şi rudele apropiate (a se vedea, c. Messina v. Italia ( nr 2), nr. 25498/94, §§
61-62; c. Lavents v. Letonia, nr 58442/00, § 139; c. Estrikh v. Letonia, nr. 73819/01 ,
§ 166; c. Nazarenko v. Letonia, nr. 76843/0 , § 25; c. Trosin v. Ukraine, nr. 39758/05,
§ 39 și c. Epners-Gefners v. Letonia, nr. 37862/0 , §§ 60-66).
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin Legea nr. 191 din 23 septembrie 2016, pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative, au fost operate modificări în Codul de executare, inclusiv în
partea ce ține de dreptul deținutului la convorbiri telefonice. Astfel, în conformitate
cu art. 210 din Codul de executare, Ministrul justiției trebuie să aprobe proiectul
Ordinului privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice, care pot
fi efectuate sau primite de condamnat va depinde de tipul penitenciarului stabilit de
către instanța de judecată și regimul în care este plasat condamnatul, asigurând astfel
respectarea principiului individualizării executării pedepsei.

La determinarea duratei convorbirii telefonice solicitate, în limita maximă
prevăzută pentru fiecare regim, persoana împuternicită să acorde convorbirea va lua
în considerare și alte aspecte menite să individualizeze modul de exercitate a acestui
drept și anume: comportamentul condamnatului, periodicitatea convorbirilor, numărul
solicitărilor de acordare a convorbirilor telefonice şi a aparatelor telefonice instalate.
Totodată, la stabilirea duratei convorbirii telefonice, persoana împuternicită nu
va putea acorda convorbire sub limita minimă prevăzută pentru fiecare tip de
penitenciar și regim de executare a pedepsei, excluzând, astfel, orice eventuale abuzuri
în acest sens.
Având în vedere reglementările internaționale în domeniul delincvenței
juvenile1, cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse de instituția de detenție, în
scopul menținerii legăturii constante a minorilor cu lumea exterioară, în special
familia, deținuții minori vor beneficia de convorbiri cu o limită maximă mai mare și
o periodicitate mai frecventă decât adulții.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare,
actele normative care trebuie elaborate sau modificate
În urma adoptării proiectului Ordinului Ministrului Justiției cu privire la
aprobarea Regulilor privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice
care pot fi efectuate sau primite de condamnat nu va fi necesar modificarea sau
completarea cadrului normativ conex.
Respectarea transparenței decizionale
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului Ministrului Justișiei a fost
plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md,
compartimentul Transparența decizională, directoriul Proiecte de acte normative
remise spre coordonare.

Viceministru

1

Anatolie Munteanu

Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile Copilului din 28 septembrie 1990, art. 37 lit. c)

