
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 

Statutului executării pedepsei  

de către condamnaţiaprobat prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 583 din 26 mai 2006 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

În conformitate cu regulile minime pentru tratamentul deţinuţilor, adoptate 

de Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite, pedepsele corporale, 

izolarea în carcere, precum şi orice sancţiune crudă, inumană sau degradantă, 

trebuie să fie completamente interzise ca sancţiuni disciplinare. De asemenea, 

prin recomandarea Comitetului de Miniştri, din 11 ianuarie 2006 cu privire la 

regulile penitenciare europene se stabileşte că procedurile disciplinare vor 

constitui mecanisme de ultim resort, iar severitatea oricărei pedepse trebuie să 

fie proporţională cu gravitatea abaterii. Sancţiunile colective, pedepsele 

corporale, izolarea într-o celulă întunecată şi alte forme de sancţiuni inumane 

sau degradante se interzic. Sancţiunea nu poate să reprezinte interzicerea totală 

a contactelor cu persoanele. Izolarea nu poate fi considerată sancţiunedecît în 

cazuri excepţionaleşi pentru o perioadă definită de timp, cît mai scurtă posibilă. 

În vederea aducerii în concordanță a cadrului normativ naţional la 

reglementările Legii nr. 146 din  14 iunie 2013pentru modificarea şi 

completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004, precum și la reglementările Legii nr. 98 din 4 mai 2012 

privind administrația publică centrală de specialitate,  prin prezentul proiect se 

propune amendarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţiaprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 la compartimentul 

sancţiunilor disciplinare, măsurilor de stimulare aplicate condamnaţilor, precum 

și condițiilor de executare a pedespselor. În acest sens se substituie sancţiunea 

de încarcerare cu o altă sancţiune disciplinară sub formă de izolare disciplinară. 

Această măsură disciplinară nu presupune o izolare senzorială completă. 

Amendamentele prezentate prevăd instituirea şi unor sancţiuni disciplinare cu 

caracter educativ prin restricţionarea vizitelor şi a coletelor deţinuţilor. 

În contextul instituirii unor condiții specifice pentru minori, în privința aplicării 

sancțiunii izolării disciplinare, se propune ca la Secţiunea a 38-a, Regulile de 

cazare şi asigurare materială a deţinuţilor, pct.469 să fie completat cu condiții 

mai favorabile ale celulelor izolatoarelor disciplinare destinate deținerii 

minorilor în conformitate cuanexa nr.23 care vor utilate cu obiecte de inventar 

conform normelor stabilite în anexa nr.22. 

La fel, proiectul de hotărîre ajustează Statutul executării pedepsei de către 

condamnaţi la Legea nr.106 din 4 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea 

Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 

2004. Astfel, se propune excluderea Comitetului pentru Plîngeri, acesta fiind 

unu nefuncţionabil, fiindcă deja acest Comitet nu se mai întruneşte în şedinţe, 

iar atribuţiile de examinare imparţială a plîngerilor, examinarea dosarelor 



personale ale deţinuţilor, audierea petiţionariloretc, sunt preluate de către 

Departamentul instituţiilor penitenciare, Ministerul Justiţiei, organele de 

urmărire penală sau instanţa de judecătă, după caz. Totodată, reliefăm că şi 

Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 23 ianuarie 2006 privind instituirea Comitetului 

de Plîngeri a fost abrogată, ceea ce produce necesitatea imperioasă a efectuării 

modificărilor propuse de actualul proiect. 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea Hotărîrii Guvernului constă în 

aducerea cadrului normativ în concordanţă cu prevederile Legii nr. 106 din 04 

iunie 2010 şi Legii nr. 146 din 14 iunie 2013pentru modificarea şi completarea 

Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 

2004, precum și Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică 

centrală de specialitate. Totodată, prin aprobarea modificărilor la Hotărîrea 

Guvernului se urmărește și ajustarea cadrului legal naţional la standardele 

internaţionale în ceea ce priveştecondiţiile de care trebuie să beneficieze 

condamnaţii în instituţiile penitenciare. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare. 

Obiecțiile, recomandările și evaluările pe marginea proiectului înaintate 

de către instituțiile interesate și concluziile acestora 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie, în proiect nu au fost atestate 

incompatibilităţi cu standardele internaţionaleanticorupţie, din textul proiectului 

nu rezultă promovarea unor interese/beneficii de grup sau individuale în 

detrimentul interesului public, nu au fost identificate cerinţe excesive care să 

depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau 

obligaţiilorsubiecţilorvizaţi. De asemenea, nu au fost identificate norme de 

trimitere, blanchetă sau în alb, capabile să genereze coruptibilitate.  

Obiecţiileşi propunerile ce ţin de formulările utilizate în proiect, precum şi 

opinia autorului proiectului sînt reflectate în sinteza obiecţiilorşi propunerilor în 

baza raportului de expertiză anticorupție. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Statutului 

executării pedepsei de către condamnaţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

583 din 26 mai 2006a fost remis spre coordonare părților interesate. 

Pe parcursul coordonării au fost primite propuneri de la: Ministerul 

Sănătății, Ministerul Finanțelor, Centrul pentru Drepturile Omului, Oficiul 

Central de Probațiune, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală 

Nu au prezentat avizele: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

Obiecțiile și propunerile, precum și opinia autorului proiectului au fost 

incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 



Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la modificarea Statutului executării 

pedepsei de către condamnaţiaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 

mai 2006 a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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