
1 

 

Proiect 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE nr. ______  

 

din  ____ __________ 2014 

 

Chişinău 

 

cu privire la modificarea şi completarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 „cu privire la aprobarea 

Statutului executării pedepsei de către condamnaţi” 

 

 

În temeiul art. V din Legea nr. 82 din 29 mai 2014 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 319-324, art. 632), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În clauza de emitere din Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 cu 

privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676), cu modificările și 

completările ulterioare, textul „articolului 214” se substituie cu textul „articolului 

195”, iar textul „2005, nr. 34-35, art. 112” se substituie cu textul „2010, nr. 214-

220, art. 704”. 

 

2. Statutul executării pedepsei de către condamnați se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1) La punctul 3, cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul 

„contravenţională”. 

 

2) La punctul 4, după cuvintele „drepturile şi libertăţile,” se completează cu 

cuvintele „cu excepţia celor care au fost interzise (restrînse), potrivit legii, prin 

hotărîre judecătorească definitivă de condamnare, precum şi a celor a căror 

neexercitare sau exercitare restrînsă rezultă inerent din privarea de libertate ori din 

motive de menţinere a siguranţei deţinerii,”. 

 

3) La punctul 5 alineatul 8, sintagma „art. 18” se substituie cu sintagma „art. 

16”. 

 

4) Punctul 15 va avea următorul cuprins: 
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 „15. Pentru executarea lucrărilor de deservire gospodărească în izolatoarele 

de urmărire penală pot fi lăsate, cu acordul lor scris şi la decizia şefului izolatorului 

de urmărire penală, persoanele condamnate, cărora li s-a stabilit executarea 

pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, iar în cazuri excepţionale, 

persoanele condamnate pentru prima dată la pedeapsa închisorii pe un termen de 

pînă la 7 ani, cărora li s-a stabilit executarea pedepsei într-un penitenciar de tip 

închis. Condamnaţii lăsaţi în izolatorul de urmărire penală execută pedeapsa în 

condiţiile prevăzute pentru regimul comun, după caz, al penitenciarului de tip 

semiînchis sau închis.” 

 

5) La punctul 16, cuvîntul „încheierii” se substituie cu cuvintele „mandatului 

de arest şi/sau încheierii privind aplicarea sau, după caz, prelungirea măsurii 

preventive sub formă de arest a”. 

 

6) La punctul 17, sintagma „art. 224 şi 329” se substituie cu sintagma „art. 

205 şi 309”. 

 

7) La punctul 18, cuvintele „directorului general al” se substituie cu cuvîntul 

„directorului”. 

 

8) La punctul 32:  

 a) la prima propoziție, după cuvintele „într-o limbă pe care aceştia o 

înţeleg,” se completează cu cuvintele „după caz prin intermediul traducătorului,”; 

b) primul alineat se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:  

„În cazul deţinuţilor care au deficienţe de comunicare, dispoziţiile 

specificate în prezentul punct li se aduc la cunoştinţă prin modalităţi care să 

permită înţelegerea acestora.”;  

c) la alineatul 2, cuvintele „reprezentanţii serviciului de probaţiune 

penitenciară” se substituie cu cuvintele „reprezentanţii serviciului educaţie, 

psihologul şi asistentul social”. 

 

9) Punctul 34 se completează cu cuvintele „ , fapt care se consemnează într-

un proces-verbal şi se anexează la dosarul personal al deţinutului”. 

 

10) La punctul 35, cuvintele „a condamnatului în celula în care se va afla 

pe perioada regimului iniţial de detenţie, iar a prevenitului pe parcursul detenţiei,” 

se substituie cu cuvintele „a deţinutului în celulă,”. 

 

11) La punctul 38, sintagma „art. 220 şi 327” se substituie cu sintagma 

„art. 201 şi 307”. 

 

12) La punctul 39, sintagma „art. 228” se substituie cu sintagma „art. 

209”. 
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13)  La punctul 46, sintagma „art. 227 şi 228” se substituie cu sintagma „art. 

208 şi 209”. 

 

14)  La punctele 54 și 55, textul  „art. 228” se substituie cu textul „art. 209”. 

 

15)  La punctul 59, după cuvintele „Deținuților li se interzice:” se 

completează cu cuvintele „accesul la internet,”. 

 

16) La punctul 60, sintagma „art. 227” se substituie cu sintagma „art. 208”. 

 

17) Punctul 61 va avea următorul cuprins: 

„61. Aparatele ridicate pot fi reîntoase pentru utilizare după stingerea 

sancţiunii disciplinare, achitării datoriei acumulate pentru serviciile prestate în 

legătură cu utilizarea aparatelor enumerate în alin. 3 art. 208 din Codul de 

executare.” 

 

18) La punctul 65, prima propoziţie se completează cu cuvintele: „ , iar 

condamnaţii la detenţiune pe viaţă: iniţial, comun şi înlesnit”. 

 

19) La punctul 67, cuvintele „înfiinţate în penitenciar, din a cărei 

componenţă fac parte reprezentanţi ai administraţiei penitenciarului, ai autorităţii 

administraţiei publice locale, ai asociaţiilor obşteşti, specialişti în domeniul 

psihologiei şi, după caz, alte persoane” se substituie cu cuvîntul „penitenciarului”. 

 

20) La punctul 70, sintagma „în modul stabilit în art. 248 din Codul de 

executare” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu prevederile Codului de 

procedură penală”. 

 

21) La punctul 74, cuvîntul „categoric” se substituie cu cuvîntul „strict”. 

 

22) La punctul 75, cuvintele „obiectelor de producere” se substituie cu 

cuvintele „zonelor de producere”. 

 

23) La punctul 80, după cuvintele „respectului reciproc,” se completează cu 

cuvintele „nediscriminării, interzicerii supunerii persoanei la tortură, tratamente 

inumane sau degradante ori la alte rele tratamente,”. 

 

24) La punctul 87 alineatul 21, textul „art. 236” se substituie cu textul „art. 

217”. 

 

25) La punctul 90, cuvintele „atîrnarea ori lipirea pe pereţi” se substituie cu 

cuvintele „aplicarea pe pereţi”. 

 

26) Titlul secţiunii a 11-a va avea următorul cuprins: 
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„Secţiunea a 11-a 

Modul şi condiţiile repartizării pentru executarea pedepsei  şi transferarea 

deţinuţilor dintr-o instituţie penitenciară în alta” 

 

27) Secţiunea a 11-a se completează cu punctul 96
1
, cu următorul cuprins:  

 „96
1
. La repartizarea condamnatului în penitenciar pentru executarea 

pedepsei, se ia în consideraţie ca penitenciarul să fie situat, pe cît e posibil, mai 

aproape de localitatea de domiciliu sau altă localitate indicată de condamnat. În 

cazul în care a fost solicitată stabilirea unui alt penitenciar decît cel din raza 

localităţii de domiciliu, acest fapt se consemnează într-un proces-verbal, care se 

anexează la dosarul penal al condamnatului.” 

 

28) La punctul 97, sintagma „art. 218” se substituie cu sintagma „art. 199”. 

 

29) Punctul 98 va avea următorul cuprins:  

 „98. Transferarea persoanelor condamnate dintr-un penitenciar în altul de 

acelaşi tip, ca urmare a schimbării regimului de deţinere sau pentru alte motive 

întemeiate, se dispune, la demersul administraţiei penitenciarului sau, din oficiu, de 

către directorul Departamentului instituţiilor penitenciare.  

La transferarea condamnatului se iau în considerare caracterizările 

personalităţii condamnatului cuprinse în dosarul personal, inclusiv participarea lui 

la programele de studii şi socio-educative, ţinînd cont de criteriile stabilite în pct. 

96
1
.” 

 

30) Se completează cu punctul 100
1
, cu următorul cuprins: 

 „100
1
. Transferul şi escortarea deţinuţilor se face din contul statului, în 

modul şi condiţiile stabilite de Codul de executare şi prezentul statut, cu excepţia 

cazului cînd aceasta a fost condiţionată de o faptă imputabilă condamnatului.  

Sumele stabilite şi avansate de Departamentul instituţiilor penitenciare în 

condiţiile în care transferul sau escortarea a fost condiţionată de o faptă imputabilă 

condamnatului sau aceasta s-a efectuat pentru alte cazuri decît cele prevăzute de 

competenţele sistemului penitenciar se încasează de la condamnat.” 

 

31) La punctul 101, sintagma „art. 224” se substituie cu sintagma „art. 205”. 

 

32) Punctul 110 va avea următorul cuprins:  

 „110. La transferare, persoanele condamnate sînt însoţite de dosarele 

personale şi de un bagaj de mînă cu strictul necesar de igienă personală, documente 

şi alte bunuri, greutatea cărora să nu depăşească 20 kg, împrejurări în care sînt 

asigurate condiţii adecvate de aerisire şi iluminare în timpul transportării. Alte 

bunuri ce se aflau în posesia condamnatului vor rămîne în custodia locului de 

detenţie şi se vor ridica de o rudă sau altă persoană indicată de către condamnat ori 

de către condamnat după eliberarea sa din detenţie”. 
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33) La punctul 133, cuvîntul „încarcerare” se substituie cu cuvintele „izolare 

disciplinară”. 

 

34) La punctul 134: 

a) prima propoziţie va avea următorul cuprins:  

„Transferul unui asemenea condamnat se efectuează prin decizia şefului 

instituţiei penitenciare, iar măsurile respective vor fi menţinute atîta timp cît o cere 

scopul acestora.”; 

b) în propoziţia a doua, sintagma „nr. 15” se substituie cu sintagma „nr. 

15
1
”. 

 

35) La punctul 150, cuvintele „fără pază, dar” se exclude. 

 

36) La punctul 154, sintagma „art. 269” se substituie cu sintagma „art. 249”. 

 

37) La punctul 155, sintagma „cu 6 luni” se substituie cu sintagma „cu cel 

puţin 6 luni”, iar sintagma „art. 302” se substituie cu sintagma „art. 282”. 

 

38) La punctul 163 litera a): 

a) alineatul 10 textul „art. 253-257” se substituie cu textul „art. 234-238”; 

b) alineatul 15 textul „art.236, 256 şi 269” se substituie cu textul „art. 217, 

237 şi 249”. 

 

39) La punctul 165, ultima propoziţie se exclude. 

 

40) La punctul 168, sintagma „cu 6 luni” se substituie cu sintagma „cu cel 

puţin 6 luni”, iar sintagma „art. 302” se substituie cu sintagma „art. 282”. 

 

41) La punctul 170, ultima propoziţie se exclude. 

 

42) La punctul 174, sintagma „cu 6 luni” se substituie cu sintagma „cu cel 

puţin 6 luni”, iar sintagma „art. 302” se substituie cu sintagma „art. 282”. 

 

43) La punctul 176, sintagma „capitolul XXXI” se substituie cu sintagma 

„capitolul XXIX”. 

 

44) Punctele 183 şi 184, se exclud. 

 

45) La punctul 188, sintagma „art. 272 şi 273” se substituie cu sintagma „art. 

252 şi 253”. 

 

46) La punctul 189, ultima propoziţie se exclude. 

 

47) La punctul 192, sintagma „cu 6 luni” se substituie cu sintagma „cu cel 
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puţin 6 luni”, iar sintagma „art. 302” se substituie cu sintagma „art. 282”: 

 

48) La punctul 194, după cuvintele „penitenciarul de tip semiînchis” se 

completează cu cuvintele „sau închis”, iar cuvintele „directorului general al” se 

substituie cu cuvîntul „directorului”. 

 

49) La punctul 198, ultima propoziţie se exclude. 

 

50) La punctul 201, sintagma „cu 6 luni” se substituie cu sintagma „cu cel 

puţin 6 luni”, iar sintagma „art. 302” se substituie cu sintagma „art. 282”. 

 

51) La punctul 204, sintagma „art. 242” se substituie cu sintagma „art. 223”, 

sintagma  „pct. 10 art. 11” se substituie cu sintagma „art. 35-37”, iar după 

cuvintele „sistemul penitenciar” se completează cu sintagma „ , Legii privind 

modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc”. 

 

52) La punctul 232, sintagma „art. 235” se substituie cu sintagma „art. 216”. 

 

53) La punctul 235, cuvintele „directorul general al” se substituie cu cuvîntul 

„directorul”. 

 

54) La punctul 242, cuvintele „condamnatului care se află în penitenciarul 

respectiv mai puţin de 6 luni,” se exclud iar cuvîntul „activă” se substituie cu 

cuvîntul „contagioasă”. 

 

55) La punctul 243, cuvintele „ , poate beneficia” se substituie cu cuvintele 

„şi conform recomandărilor psihologului poate beneficia”. 

 

56) La punctul 244, sintagma „art. 236” se substituie cu sintagma „art. 217”. 

 

57) La punctul 245, cuvîntul „conveţuiau” se substituie cu cuvîntul 

„convieţuiau”. 

 

58) La punctul 263, cuvîntul „activă” se substituie cu cuvîntul „contagioasă”. 

 

59) La punctul 267, sintagma „art. 178” se substituie cu sintagma „art. 181”. 

 

60) La punctul 269, cuvintele „obiectelor de producere” se substituie cu 

cuvintele „zonelor de producere”. 

 

61) La punctul 270, cuvîntul „manualele ” se substituie cu cuvintele 

„manuale şi rechizite”. 

 

62) La punctul 271, sintagma „art. 178” se substituie cu sintagma „art. 181”. 
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63) La punctul 272, cuvintele „obiectelor de producere” se substituie cu 

cuvintele „zonelor de producere”. 

 

64) La punctele 278 și 280, textul „art. 232” se substituie cu textul „art. 

213”. 

 

65) Punctul 281 va avea următorul cuprins:  

 „281. Întrevederi de lungă durată nu se acordă preveniţilor, deţinuţilor în 

privinţa cărora a fost suspendat dreptul la întrevederi de lungă durată, celor 

transferaţi la regim iniţial în calitate de sancţiune disciplinară şi celor condamnaţi 

la detenţiune pe viaţă aflaţi la regim iniţial, precum şi celor bolnavi de tuberculoză 

în formă contagioasă sau cu boli somatice internaţi în spitalul penitenciarului. 

Întrevederile de lungă durată ce i se cuvin condamnatului bolnav de tuberculoză în 

formă contagioasă sau cu boli somatice internaţi în spitalul penitenciarului, 

respectiv se înlocuiesc cu întrevederi de scurtă durată, în raport de o întrevedere de 

lungă durată pe o întrevedere de scurtă durată.” 

 

66) Punctul 282 se completează cu o nouă propoziţie, cu următorul cuprins: 

 „Şeful penitenciarului aprobă întrevederi între persoanele deţinute, în 

condiţiile stabilite de prezenta secţiune, dacă deţinuţii se află în aceeaşi instituţie 

penitenciară şi dacă între ei există o relaţie de căsătorie, dovedită prin documentele 

prevăzute de pct. 294 al Statutului.” 

 

67) Punctul 283 la final se completează cu cuvintele „sau sub supravegherea 

prin intermediul sistemelor video, în spaţii special amenajate”. 

 

68) La punctul 284, după sintagma „lipsa soţului şi a altor rude” se 

completează cu cuvintele „sau condamnatul nu este vizitat de către aceştia de o 

perioadă mai mare de un an – doar întrevederi de scurtă durată. Întrevederi de 

lungă durată, în acest caz se acordă doar cu persoanele cu care sunt în relaţii de 

concubinaj şi au copii.” 

 

69) La punctul 286, cuvintele „pe cererea deţinutului” se substituie cu 

cuvintele „în cererea deţinutului”. 

 

70) Punctele 290 și 298 vor avea următorul cuprins:  

 „290. Deţinutului căruia i-a fost suspendat dreptul la întrevederi de scurtă şi 

lungă durată i se acordă posibilitatea de a anunţa telefonic o persoană despre 

suspendarea acestui drept. Dacă privarea temporară a drepturilor deţinutului la 

întrevederi, se datorează instituirii regimului special în instituţia penitenciară sau 

unor alte circumstanţe obiective, administraţia penitenciarului înştiinţează 

persoanele care urmează să vină la întrevederile planificate despre privarea 

temporară sau amînarea acestora. 
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 298. Dacă persoana sosită la întrevedere refuză controlul obiectelor şi 

îmbrăcămintei, întrevederea de lungă sau scurtă durată este interzisă.” 

 

71) La punctul 300, cuvintele „şi nopţi” se exclud. 

 

72) La punctul 308, cuvintele „persoane care, conform legii, au dreptul de a 

acorda asistenţă juridică, mediatorul” se substituie cu cuvintele „mediatorul în 

procesul de mediere în cauzele penale”. 

 

73) Se completează cu secţiunea 25
1
, cu următorul cuprins: 

 

„Secţiunea 25
1
 

Plimbările deţinuţilor 

312
1
. Deţinuţilor ale căror condiţii de detenţie, în virtutea regimului sau a 

sancţiunii disciplinare aplicate, limitează aflarea lui la aer liber, i se acordă o 

plimbare zilnică cu o durată de cel puţin o oră, iar minorilor, femeilor şi deţinuţilor 

bolnavi de tuberculoză de cel puţin 2 ore, dacă prezentul statut nu prevede altfel. 

312
2.
. Deţinuţii izolaţi disciplinar beneficiază de plimbări zilnice cu durata 

de o oră (minorii, femeile, deţinuţii bolnavi de tuberculoză - cel puţin 2 ore).  

312
3
. Durata plimbărilor se stabileşte de administraţia locului de detenţie, 

ţinîndu-se cont de programul zilnic, starea timpului, de limita completării şi de alte 

circumstanţe, care sunt desfăşurate într-un loc special amenajat pe teritoriul 

penitenciarului şi sînt organizate conform unui grafic mobil. Deţinuţii sunt obligaţi 

să respecte regulile stabilite de comportare administraţia penitenciarului şi 

curăţenia în curţile de plimbare, obligaţiile şi interdicţiile stabilite de legislaţia 

execuţional-penală.” 

 

74) La punctul 313, cuvintele „pachete cu provizii, colete şi banderole în 

număr nelimitat” se substituie cu cuvintele „un pachet cu provizii, banderolă sau 

colet pe săptămînă”. 

 

75) Punctul 314 va avea următorul cuprins:  

 „314. Deschiderea şi controlul conţinutului coletelor, pachetelor cu provizii 

și banderolelor se efectuează de către reprezentantul administraţiei penitenciarului, 

în prezenţa persoanei care le-a adus, iar cele parvenite prin poştă se supun 

controlului specific în prezenţa deţinutului şi se transmit ultimului contra 

semnătură. În unele cazuri la efectuarea controlului specific al pachetelor, poate fi 

implicat şi alt personal al instituţiei penitenciare, reieşind din competenţa 

serviciului.” 

 

76) La punctul 315:  

a) prima propoziţie va avea următorul cuprins:  

„Obiectele şi produsele alimentare ce se conţin în pachetele cu provizii şi 

colete, dar nu sînt prevăzute în anexa nr. 6, pot fi primite de către condamnat după 
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consultarea reprezentantului administraţiei instituţiei penitenciare responsabil de 

segmentul respectiv şi doar în cazul dacă ele nu se regăsesc în lista de obiecte 

interzise prevăzute în anexa nr. 7, iar în cazul refuzului reprezentantului 

administraţiei instituţiei penitenciare responsabil de segmentul respectiv sînt 

restituite persoanei care le-a transmis, indicîndu-se motivele înapoierii.”; 

b) în a doua propuziţie sintagma „art. 177 al Codului cu privire la 

contravenţiile administrative” se substituie cu sintagma „art. 466 alin. (2) lit. c) al 

Codului contravenţional”. 

 

77) Se completează cu punctul 317
1
, cu următorul cuprins:  

 „317
1
. Deţinutului căruia i-a fost suspendat dreptul la colete, pachete cu 

provizii și banderole i se acordă posibilitatea de a anunţa telefonic o persoană 

despre suspendarea acestui drept.” 

 

78) La punctul 319, cuvîntul „coletele” se substituie cu cuvintele „sau celor 

căror le-a fost suspendat dreptul la colete şi pachete cu provizii, acestea”, iar la 

final se completează cu sintagma „sau se restituie persoanei care le-a adus sau, 

după caz, expeditorului în condiţiile pct. 318 din contul deţinutului sau 

expeditorului”. 

 

79) La punctul 325, se completează cu cuvintele „şi de regulile de prestare a 

serviciilor poştale aprobate de Guvern”. 

 

80) La punctul 333, sintagma  „sau de pct. 2) alin. (2) art. 6 al Legii privind 

activitatea operativă de investigaţii” se substituie cu cuvintele „ , însă aceasta se 

deschide de către condamnat în prezenţa reprezentantului instituţiei penitenciare, 

fără a fi citită, în scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul 

corespondenţei a drogurilor, substanţelor toxice, explozibilelor sau a altor obiecte a 

căror deţinere, conform prezentului Statut, sunt interzise.” 

 

81) Punctul 337 va avea următorul cuprins:  

 „337. Administraţia locului de deţinere asigură expedierea sau transmiterea 

corespondenţei destinatarului în decurs de 24 ore de la depunerea sau primirea ei”. 

 

82) La punctul 338: 

 a) prima propoziţie se completează cu cuvintele „de evidenţă a 

corespondenţei de intrare a deţinuţilor”; 

 b) a doua propoziţie se exclude; 

 c) se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins:  

„Cererile deţinuţilor referitoare la contestarea deciziilor penale de 

condamnare, depuse prin administraţia penitenciarului, în condiţiile prevederilor 

alin. (4) art. 405 Cod procedură penală, se iau la evidenţă în registrele 

corespunzătoare ale serviciului evidenţă specială al penitenciarului şi se remit de 

către secretariatul instituţiei instanţei indicate în cerere.” 
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83) La punctul 343, a doua propoziție se exclude; 

 

84) Punctele 344 și 349 vor avea următorul cuprins: 

 „344. Scrisorile se pun în cutiile poştale, în plicuri închise, personal de către 

deţinuţi. 

 

 349. Regulile privind corespondenţa se tipăresc cu litere mari şi se afişează 

în locuri vizibile.”. 

 

85) La punctul 350, cuvintele „va instala telefoane publice” se substituie cu 

cuvintele „va asigura instalarea telefoanelor publice”. 

 

86) La punctul 352, cuvintele „lucrătorii oficiilor teritoriale ale S.A. 

„MOLDTELECOM” se substituie cu cuvintele „furnizorii de servicii de telefonie 

publică”. 

 

87) La punctul 353, cuvintele „telefon public pe bază de cartelă” se 

substituie cu cuvintele „telefon public cu sistem de plată integrat”, iar cuvintele 

„unei linii telefonice obişnuite” se substituie cu cuvintele „unui telefon conectat la 

reţeaua publică de telefonie fixă”. 

 

88) La punctul 354:  

 a) textul „ , o dată la două săptămîni, la cel puţin o convorbire telefonică, cu 

o durată de 10 minute” se substituie cu textul „la o convorbire telefonică 

săptămînal, cu o durată de 20 minute” 

b) cuvintele „în baza cartelei” se substituie cu cuvintele „cartele preplătite”;  

c) cuvintele „unei linii suplimentare” se substituie cu cuvintele „unui telefon 

conectat la reţeaua publică de telefonie fixă”. 

 

89) La punctul 357, sintagma „art. 229” se substituie cu sintagma „art. 210”. 

 

90) La punctul 361, cuvintele „posturilor telefonice publice” se substituie cu 

cuvintele „numărului telefoanelor publice”. 

 

91) La punctul 364, cuvintele „unei linii telefonice alocate” se substituie cu 

cuvintele „unui telefon conectat la reţeaua publică de telefonie fixă”. 

 

92) La punctul 365, cuvintele „S.A. „MOLDTELECOM” se substituie cu 

cuvintele „furnizorului de servicii de telefonie publică”. 

 

93) La punctul 366, cuvintele „S.A. „MOLDTELECOM” se substituie cu 

cuvintele „furnizorul de servicii de telefonie publică”, iar cuvintele „cartelele 

telefonice” se substituie cu cuvintele „cartele preplătite”. 
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94) Punctul 392 se completează cu cuvintele „ , care se examinează în 

termenele stabilite de către Legea cu privire la petiţionare. Examinarea petiţiilor 

condamnaţilor minori se efectuează în mod preferenţial”. 

 

95) La punctul 393, cuvîntul „prezentate” se substituie cu cuvîntul 

„adresate”. 

 

96) Se completează cu punctul 396
1
, cu următorul cuprins:  

 „396
1
. Deţinutul minor îşi exercită personal dreptul la petiţionare, prin 

reprezentanţii săi legali sau, în cazul lipsei acestora, de către organul de tutelă şi 

curatelă din raza amplasării instituţiei penitenciare. Rezultatul examinării petiţiei 

sale, explicarea deciziei sau conţinutului răspunsului se efectuează cu implicarea 

personalului specializat de educatori, psihologi sau asistenţi sociali, rezultat care în 

mod obligatoriu urmează a fi comunicat şi reprezentanţilor săi legali, iar în lipsa 

lor, autorităţii tutelare respective.” 

 

97) Punctul 397 va avea următorul cuprins:  

 „397. Petiţiile ce conţin expresii obscene, inclusiv cu caracter calomniator, 

ce jignesc onoarea şi demnitatea personalului penitenciar sau a altor persoane, 

formulate în scris se anexează la dosarul personal, iar expeditorilor li se aplică 

pedepse disciplinare.” 

 

98) La punctul 398 se completează cu o nouă propoziţie cu următorul 

cuprins:  

„Cheltuielile deţinuţilor minori care nu dispun de mijloacele băneşti 

necesare pentru exercitarea dreptului de petiţionare în instituţiile menţionate se 

suportă de către administraţia penitenciarului.” 

 

99) La punctul 410, cuvintele „directorului general al” se substituie cu 

cuvîntul „directorului”. 

 

100) La punctul 414:  

 a) sintagma „art. 259” se substituie cu sintagma „art. 240”; 

b) se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins:  

„Implicarea şi finisarea de către deţinut a procesului de învăţămînt secundar 

general se ia în considerare la stabilirea nivelului de corijare.”. 

 

101) Punctul 417 se completează cu o nouă propoziţie cu următorul 

cuprins:  

 „Condamnaţii la detenţiune pe viaţă obţin instruirea profesională nemijlocit 

la locurile de muncă unde aceştia pot fi antrenaţi.” 

 

102) Titlul secţiunii 36 va avea următorul cuprins:  
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„Secţiunea a 36-a  

Probaţiunea penitenciară” 

 

103) La punctul 441, cuvintele „serviciul de probaţiune penitenciară” se 

substituie cu cuvintele „colaboratorii organelor de probaţiune”. 

 

104) Punctele 442, 443 și 444 vor avea următorul cuprins: 

 „442. Organele de probaţiune sunt instituite în scopul asigurării asistenţei şi 

consilierii în vederea reintegrării în comunitate a condamnaţilor şi prevenirii 

recidivei de infracţiune.  

În cadrul probaţiunii penitenciare, şi anume în perioada de pregătire către 

liberare, se elaborează şi se aplică persoanelor aflate în locurile de detenţie 

programe de educaţie civică, etică şi morală, de instruire profesională, de muncă 

educativă. 

 

 443. Organul de probaţiune, în colaborare cu administraţia penitenciarului, 

poate contribui la stabilirea de contacte oficiale preliminare cu instituţii 

specializate în vederea creării unor posibilităţi de pregătire profesională, de 

reciclare şi de perfecţionare profesională în conformitate cu cerinţele pieţei forţei 

de muncă; la stabilirea de contacte oficiale preliminare cu agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă în vederea oferirii de informaţii veridice condamnaţilor 

despre locurile de muncă vacante şi despre alegerea unui loc de muncă 

corespunzător, în vederea facilitării înregistrării lor la oficiul forţei de muncă; la 

stabilirea de contacte cu agenţii specializate pentru facilitarea închirierii de 

locuinţe, la cererea persoanelor care nu au rude sau alte legături sociale; la 

stabilirea de contacte cu agenţii specializate pentru facilitarea plasării persoanelor 

de vîrstă înaintată şi a invalizilor în instituţii de plasament, la cererea lor; la 

elaborarea şi perfecţionarea unor programe de scurtă şi de lungă durată privind 

adaptarea socială a persoanelor care urmează a fi liberate din locurile de detenţie. 

 

 444. Drepturile, obligaţiile şi competenţele organelor de probaţiune sînt 

reglementate de Legea cu privire la probaţiune.”. 

 

105) La punctul 445, sintagma „art. 238” se substituie cu sintagma „art. 

219”, iar cuvintele „directorului general al” se substituie cu cuvîntul „directorului”. 

 

106) La punctul 446, cuvintele „directorul general al” se substituie cu 

cuvîntul „directorul”. 

 

107) Se completează cu punctul 469
1
 cu următorul cuprins: 

„469
1
. Celulele izolatoarelor disciplinare destinate deținerii minorilor sînt 

amenajate conform anexei nr.23 şi sînt utilate cu obiecte de inventar conform 

normelor stabilite în anexa nr.22.” 
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108) La punctul 505, sintagma „art. 248” se substituie cu sintagma „art. 

229”. 

 

109) La punctul 518, sintagma „art. 248” se substituie cu sintagma „art. 

229”. 

 

110) La punctul 537, sintagma „art. 309” se substituie cu sintagma „art. 

289”. 

 

111) Se completează cu punctul 554
1
, cu următorul cuprins:  

 „554
1
. Condamnatul poate fi eliberat de la muncă, în cazul dacă acesta nu 

îndeplineşte volumul de muncă încredinţat, a încălcat disciplina de muncă sau dacă 

se constată că munca prezintă pericol pentru condamnat ori periclitează securitatea 

şi ordinea interioară a penitenciarului. Încadrarea în muncă şi eliberarea de la 

muncă a condamnatului se efectuează în condiţiile Statutului şi Codului de 

executare.” 

 

112) La punctul 560, cuvîntul „şapte” se substituie cu cuvîntul „zece”. 

 

113) La punctul 564, sintagma „art. 255” se substituie cu sintagma „art. 

236”. 

 

114) La punctul 571, sintagma „art. 251” se substituie cu sintagma „art. 

232”. 

 

115) La punctul 575, sintagma „3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de 

muncă” se substituie cu sintagma „4 zile din durata pedepsei cu 3 zile de muncă”, 

iar sintagma „3 zile din durata pedepsei cu o zi de muncă” se substituie cu 

sintagma „3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de muncă”. 

 

116) La punctul 581 și 584, cuvintele „obiectele de producere” se substituie 

cu cuvintele „zonele de producere”. 

 

117) La punctul 586, cuvintele „ordinul scris al şefului penitenciarului” se 

substituie cu sintagma „decizie scrisă”. 

 

118) La punctul 587:  

 a) cuvintele „sau ordinele de aplicare a” se substituie cu cuvintele „şi 

materialele care au stat la baza aplicării”;  

b) la final se completează cu textul:  

„Temei pentru acordarea măsurii de stimulare poate servi propunerea 

colaboratorului penitenciarului şi se depune în scris.” 

 

119) La punctul 589, cuvintele „adjuncţi ai penitenciarului” se substituie cu 
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cuvintele „serviciilor activitate educativă ale penitenciarelor sau persoanele care 

asigură interimatul funcţiei”. 

 

120) Punctul 590,  se completează cu un alineat nou ce va avea următorul 

cuprins:  

 „Modul şi condiţiile de aplicare a sancţiunilor disciplinare, acordare a 

măsurilor de stimulare, de ţinere a registrelor de evidenţă enumerate în prezenta 

secţiune este reglementat de Regulamentul aprobat prin ordinul directorului 

Departamentului instituţiilor penitenciare.” 

 

121) La punctul 591, textul „capitolul XXIV” se substituie cu textul 

„capitolul XXII”. 

 

122) La punctul 594, cuvîntul „administrativă” se substituie cu cuvîntul 

„contravenţională”. 

 

123) Punctul 595 se completează cu sintagma: „ , iar în cazul refuzului, 

persoana responsabilă desemnată pentru examinarea materialelor întocmeşte un 

proces-verbal în prezenţa la cel puţin alţi 2 colaboratori.”. 

 

124) La punctul 596:  

 a) prima propoziţie se completează cu sintagma: „ , iar în cazul sancţiunii 

izolării disciplinare ca urmare a recunoaşterii condamnatului vinovat de săvîrşirea 

infracţiunii, aceasta se aplică în cel mult 10 zile de la data parvenirii în penitenciar 

a hotărîrii definitive a instanţei de judecată”; 

b) cuvintele „Directorul general al” se substituie cu cuvîntul „Directorul”. 

 

125) Se completează cu punctele 596
1 
și 597

1
 cu următorul cuprins:  

 „596
1
. Rezultatele verificărilor circumstanţelor abaterii disciplinare 

identificate, se consemnează de persoana responsabilă, într-o încheiere şi 

înaintează materialele şi propunerile respective, şefului penitenciarului, pentru 

luarea deciziei. Se interzice investigarea circumstanţelor cu privire la abaterea 

disciplinară de către aceleaşi persoane care le-au constatat. 

 

 „597
1
. În scopuri educaţionale şi de profilaxie, pentru ridicarea nivelului de 

disciplină în penitenciar, în vederea aplicării faţă de deţinut a măsurilor de corecţie, 

şeful penitenciarului se poate limita cu o – convorbire verbală, iar în cazul 

deţinutului cărui i-a fost aplicată sancţiunea izolării disciplinare, poate reduce 

termenul stabilit iniţial.”. 

 

126) Punctul 600 va avea următorul cuprins: 

 „600. Punerea în aplicare a sancţiunii sub formă de izolare disciplinară se 

efectuează doar după examenul medical al deţinutului şi stabilirea faptului că 

executarea acestei sancţiuni nu va afecta sănătatea fizică sau psihică a acestuia. 
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Deţinuţii izolaţi disciplinar sînt examinaţi zilnic de medicul locului de deţinere, iar 

la propunerea medicului executarea acestei sancţiuni poate fi întreruptă din motive 

de sănătate a condamnatului, pînă la însănătoşirea acestuia. Nu este necesar avizul 

medicului în cazurile cînd izolarea disciplinară a deţinutului are loc din motive de 

securitate personală sau pentru menţinerea ordinii şi securităţii în penitenciar.” 

 

127) La punctul 601 litera b):  

 a) cuvintele „prin decizia Comitetului pentru plîngeri;” se substituie cu 

cuvintele „prin decizia directorului Departamentului instituţiilor penitenciare”; 

  b) se completează cu două alineate cu următorul cuprins: 

„prin Încheierea judecătorului de instrucţie;  

în cazul efectuării controlului departamental realizat în conformitate cu 

prevederile art. 178 din Codul de executare.”. 

 

128) Punctul 607 va avea următorul cuprins:  

 „607. Decizia privind aplicarea sancţiunii disciplinare poate fi contestată în 

instanţa de judecată, în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul de procedură 

penală.” 

 

129) La punctul 608, se completează cu sintagma „ , care, din motive de 

urgenţă, poate fi dispusă şi de ofiţerul de serviciu, pe un termen de pînă la 24 de 

ore, cu informarea şefului penitenciarului sau persoanei care asigură interimatul 

funcţiei.” 

 

130) Punctul 615 se exclude. 

 

131)  La punctul 621, sintagma „art. 297” se substituie cu sintagma „art. 

277”. 

 

132) Se completează cu Anexa nr. 15
1
 la Statutul executării pedepsei de 

către condamnaţi, cu următorul cuprins:  

 „Anexa nr. 15
1
 

la Statutul executării 

 pedepsei de către condamnaţi 

               

             

DECIZIE 

cu privire la asigurarea securităţii personale prin izolare de alţi deţinuţi 

  

Condamnatul (a)  _______________________________________________ 
(numele, prenumele) 

ca urmare a sesizării privind solicitarea asigurării securităţii personale (sau 

constatarea din oficiu), 

DECID: 

Condamnatul (a)  _______________________________________________ 
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(numele, prenumele) 

a-l izola de alţi deţinuţi, utilizînd în acest scop celula nr. ___________, cu 

începere de la data de "____" ___________20____, ora ____. 

  

Şeful penitenciarului________________ 

________________________________ 
(gradul, numele, semnătura) 

"___" ____________ 20__ 

  

________________________________ 
(data şi semnătura condamnatului (ei)) 

 

PRIM-MINISTRU        

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei  


