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Proiect

LEGE
cu privire la modificarea Legii nr. 163/2017 pentru
modif.carea i completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezerita lege organică.
Art. I.
La art. VI alin. (1) din Legea nr. 163/2017 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative (publicată în Monitorul Oficial al Repub
licii
Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 616), cifrele „2019" se substituie cu cifrele
„2020".
—

Art. 11.

—

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Preedinte1e Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la modificarea Legii nr. 163/2017 pentru
modificarea i completarea unor acte legislative

Prin adoptarea Legii nr. 163 din 20.07.201'7 (umanizarea politicii penale),
legiuitorul şi-a propus realizarea dezideratului de reducere a populaţiei penitenciare
din Republica Moldova, care a atins o rată alarmantă şi anume 227 deţinuţi la 1 00 000
locuitori (în anul 2016), fiind unul din cel mai înalt indice din Europa, iar la nivel
mondial ţara noastră ocupă poziţia nr. 65 din lume.1
Este de menţionat că aşteptările privind efectul legii au fost parţial realizate
deoarece potrivit indicilor statistice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în
prima jumătate a anului 2018, în penitenciarele ţării se aflau cu 549 persoane mai
puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 20 1 7. La fel, au fost înregistrare mai multe
ieiri din penitenciare decât intrări, şi anume: 1 804 persoane au fost plasate în custodie
faţă de 1 920 care au fost eliberate.2
De asemenea, Legea nr. 163/2017, a instituit un remediu naţional de constatare
în substanţă a încălcării prevederilor art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului (în continuare CEDO), cu acordarea de despăgubiri adecvate şi suficiente.
Această cerinţă a fost formulată de judecătorii Curţii Europene a Drepturilor
Omului (în continuare
CtEDO sau Curte), în cauza cvasi-pilot Şişanov vs.
Republica Moldova, care au concluzionat faptul că remediul existent anterior nu a
fost unul efectiv, iar statul trebuie să pună la dispoziţia justiţiabililor un mecanism
adecvat şi eficient, care să permită autorităţii competente să examineze în fond
plângerile legate de condiţiile precare de detenţie şi să acorde despăgubiri adecvate şi
suficiente
Mecanismul în cauză va fi funcţionabil începând 1 ianuarie 2019. Indicarea
unui astfel de termen a avut drept temei raţionamente ce ţin de planificarea adecvată
a mijloacelor financiare în condiţiile în care una din soluţiile pe care le poate adopta
judecătorul este acordarea de despăgubiri băneti pentru detenţia în condiţii contrare
art. 3 CEDO, precum i raţionamente de ordin organizaţional, în partea ce ţine de
luarea unor măsuri individuale imediate (în termen de 15 zile) în privinţa persoanelor
care au fost supuse unei astfel de detenţii.(de descris mecanis, ul ca din textul ulterior
săjie clar de ce riscă să nujie ejicient. Responsabil Álexandru Crudu.)
În partea ce ţine de înlăturarea imediată a factorilor care cauzează detenţie
persoanelor în condiţii contrare art. 3 CEDO, acest mecanism este prevăzut în art.
4'734 alin. (3) din Codul de procedură
penală. Astfel, „în urma constatăriifaptului că
condamnatul sau prevenitul afost deţinut în condiţii contrare prevederilor art. 3 din
Convenţiapentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilorfundamentale, instanţa
-

—

.
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dejudecată obligă administraţia instituţieipenitenciare să înlăture condiţiile precare
de detenţie, stabilindu-i un termen concret, care nu va depăşi 15 zile [...].“
Studiind jurisprudenţa constantă a Curţii în cauzele contra Republicii Moldova,
se desprinde că principalul temei de violare a art. 3 CEDO de-a lungul anilor a
constituit supraaglomerarea penitenciarelor prin nerespectarea standardului
internaţional de spaţiu de deţinere per deţinut (4 m2).
În aa fel, efectul mecanismului prevăzut la art. 4734 alin. (3) din Codul pe
procedură penală riscă să nu-şi atingă scopul scontat or, penitenciarul din mun.
Chiinău, comuna Bubuieci, care va avea o capacitate de 1536 locuri i va corespunde
celor mai înalte standarde internaţionale în materia corecţional-execuţională
înlocuind astfel Penitenciarul nr. 13 Chiinău, din varii motive tehnice, nu va fi dat
în exploatare în termenul iniţial stabilit. Termenul de finalizare a construcţiei
penitenciarului din comuna Bubuieci a fost extins pentru anul 2022.
Pe lângă construcţia noului penitenciar din comuna Bubuieci, în perioada
ultimelor ani au fost iniţiate o serie de alte proiecte de construcţie a edicii1or noi în
cadrul instituţiilor penitenciare din Leova, Goian, inclusiv construcţia unei case de
arest în municipiul Bălţi, care potrivit proiectelor i planului de finanţare urmează a
f finalizate în următoarea perioadă:
• penitenciarul din Leova 2019;
• penitenciarul din Goian 2019;
• casa de arest din Bălţi în funcţie de nivelul de finanţare, anul 2023.
Finalizarea obiectivelor propuse va permite efectuarea unei repartiţii uniforme a
persoanelor custodiate i, drept consecinţă, realocarea conformă a deţinuţilor în
Penitenciarul nr. 13
Chişinău, instituţie care a constituit obiectul majorităţii
hotărârilor Curţii în cauzele unde au fost reclamate condiţiile cle detenţie din
Republica Moldova.
—

—

—

—

—

Prin urmare, capacitatea actuală a sistemului administraţiei penitenciare
de a pune la dispoziţia persoanelor custodiate spaţii de cazare conforme
standardelor internaţionale în termenul indicat de norma citată va fi destul de
mică. Acestea situaţie va genera repetarea procedurilor de contestare a
condiţiilor de detenţie, fără însă a soluţiona problema în fond.
Din sinteza acestor condiţii, se impune contramandarea cu un an a intrării
în vigoare a remediului naţional de constatare în substanţă a încălcării
prevederilor art. 3 CEDO introdus prin Legea nr. 163/2017, pentru a asigura
funcţionalitatea mecanismului de înlăturare imediată a factorilor care au
generat această încălcare.
Prezentul proiect de lege nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului
public naţional, mai mult de atât va permite realocarea resurselor financiare care
eventual ar putea fi acordare drept recompense morale pentru detenţia în condiţii

contrare art. 3 CEDO, prin alocarea acestora în scopul finalizării construcţiilor iniţiate
i, prin urmare, soluţionarea definitivă a problemelor sistemice ce ţin de condiţiile
precare de detenţie.
În urma adoptării proiectului legii cu privire la modificarea Legii nr. 163/201'7
pentru modificarea i completarea unor acte legislative nu se impune arnendarea altor
acte normative.
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