
ARGUMENTAREA NECESITĂŢII 

privind acceptarea de către Republica Moldova  

a Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat 

sau liberaţi condiţionat  
 

 

1. Informaţii generale  

 Convenţia Europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau 

liberaţi condiţionat (în continuare – Convenţia), semnată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964, 

este un instrument juridic cu vocaţie universală menit să asigure implementarea uniformă şi 

funcţională a executării anumitor categorii de pedepse, precum şi optimizării scopului acestora. 

 Obiectivul principal rezidă în reglementarea colaborării interstatale a Părţilor membre la 

Convenţie în procesul de reabilitare socială a persoanelor condamnate cu suspendarea 

condiţionată a executării pedepsei sau liberate condiţionat înainte de termen. 

 Acceptarea de către Republica Moldova a Convenţiei va încuraja recunoaşterea şi 

supravegherea măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative între statele membre. 

Respectiv, pedeapsa penală va fi executată întru restabilirea echităţii sociale, condamnarea 

persoanelor şi prevenirea săvârşirii unor noi infracţiuni de către acestea. 

 Odată cu acceptarea Convenţiei se va institui un cadru legal necesar care va permite 

supravegherea de către autorităţile competente a condamnaţilor cu suspendarea condiţionată sau 

liberaţi condiţionat înainte de termen pe teritoriul statelor membre a Convenţiei şi executarea 

actelor judecătoreşti irevocabile, care au un caracter executoriu obligatoriu. 

Persoanele condamnate cu suspendarea condiţionată sau liberate condiţionat înainte de 

termen vor putea să părăsească teritoriul statului de condamnare, respectînd, în acest mod, 

dreptul la libera circulaţie prevăzut de legea fundamentală şi tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. Totodată, nu va fi posibilă eschivarea de la executarea pedepselor 

a acestor persoane, urmând a fi monitorizaţi de autorităţile de executare a statului unde îşi 

stabilesc reşedinţa. 

Este necesar de remarcat că prezenta Convenţie identifică 2 categorii de infractori. În acest 

sens, infractori sunt consideraţi atît persoanele care au fost condamnate cu suspendare, implicând 

privarea de libertate, sau le-a fost stabilită o sentinţă a cărei executare a fost suspendată 

condiţionat, total sau parţial, fie la momentul pronunţării sentinţei sau ulterior, cît şi cei care au 

fost găsiţi vinovaţi de o instanţă de judecată şi care au fost eliberaţi condiţionat fără ca sentinţa să 

fi fost pronunţată – aceştia reprezentînd o categorie specifică de infractori nereglementată de 

legislaţia Republicii Moldova.  

Suplimentar, notăm că legiuitorul determină expres în alin. (2) al art. 89 din Codul penal al RM 

condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi liberarea condiţionată de 

pedeapsă înainte de termen, ş.a. drept categorii ale liberării de pedeapsa penală. În egală măsură, 

potrivit prevederilor art. 389 alin. (3) pct. 2) din Codul de procedură penală, în cazurile prevăzute în 

art. 89 alin. (2) din Codul penal se aplică sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei şi cu 

liberarea de executarea ei.  

Astfel, în sensul evitării neconcordanţelor în procesul de aplicare a prevederilor Convenţiei, 

RM a formulat în Legea de acceptare a acesteia, rezerve şi declaraţii la capitolul subiecţilor 

beneficiari, limba în care urmează a fi prezentate documentele anexate solicitărilor, precum şi 

desemnarea Ministerului Justiţiei în calitate de autoritate responsabilă de recepţionarea 

comunicărilor şi solicitărilor care cad sub incidenţa prezentului tratat. 

 

2. Aspectul politic 

Acceptarea prevederilor prezentei Convenţii de către ţara noastră va contribui la dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare în interesul şi avantajul statelor membre, pornind de la principiul 

respectării drepturilor şi intereselor fundamentale ale omului. 



 Prevederile acesteia nu abordează probleme de ordin politic, istoric sau etnic şi nu contravin 

politicii promovate de către Republica Moldova pe plan intern, cît şi extern. 

 

3. Aspectul normativ 
Prevederile Convenţiei sunt compatibile cu instrumentele juridice internaţionale aferente 

domeniului respectiv şi se încadrează în reglementările legislaţiei naţionale.  

 

4. Aspectul organizatoric 

 În vederea realizării prevederilor Convenţiei nu este necesară înfiinţarea unor structuri noi sau 

modificarea celor existente. Sarcina prioritară de organizare şi coordonare a procedurii de 

executare va reveni Ministerului Justiţiei.  

 În egală măsură, notăm că Convenţia prevede posibilitatea statelor membre să indice teritoriul 

unde urmează ca aceasta să producă efecte juridice şi teritoriul unde va fi imposibil de executat o 

solicitare de a supraveghea  persoanele condamnate cu suspendarea condiţionată sau liberate 

condiţionat înainte de termen. 

 

5. Aspectul financiar  

Prevederile articolului 31 din Convenţie garantează dreptul statului solicitat de a încasa 

cheltuielile financiare suportate în procesul aplicării acestui instrument internaţional de la statul 

solicitant. 

 

6. Aspectul economic  

Acceptarea de către statul nostru a Convenţiei nu va crea consecinţe negative pentru 

economia Republicii Moldova. 

 

7. Aspect temporar   

Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni de la data depunerii instrumentului de 

acceptare. 

 

În contextul celor expuse, Ministerul Justiţiei consideră oportun acceptarea de către Republica 

Moldova a Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau 

liberaţi condiţionat, astfel fiind necesară garantarea funcţionalităţii cadrului legal care oferă 

posibilitatea supravegherii persoanelor condamnate şi pe teritoriul statelor membre la Convenţie. 

 

 

 

 

 

 

Viceministru         Vladimir GROSU 
 


