
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

(pentru facilitarea locurilor de muncă pentru condamnați) 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de lege a fost elaborat de către Ministerul Justiției în coordonare 

cu reprezentanți ai sistemului administrației penitenciare – Administrației 

Naționale a Penitenciarelor și instituțiilor penitenciare din subordine, precum și 

după consultări cu specialiști în domeniu. Prin operarea modificărilor propuse  

se urmărește scopul de punere în aplicare a principalelor recomandări de politici 

publice formulate în Studiul privind activitățile economice în sistemul penitenciar 

din Republica Moldova (Ursula Smartt, Sorin Hadârcă, 2020). Studiul a fost 

realizat cu suportul Proiectului de Consultanță în Politici Economice pentru 

Guvernul Republicii Moldova, implementat de GIZ Moldova cu suportul 

financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare 

(SDC). 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Elaborarea proiectului de lege în cauză este determinată de necesitatea 

soluționării unei probleme sistemice ce afectează 85% din populația penitenciară, 

și anume – rata scăzută de antrenare în muncă a persoanelor private de libertate. 

În ultimul deceniu, ponderea deținuților încadrați în muncă nu a depășit 15% din 

totalul deținuților. Conform situației din 01.04.2022, doar 974 deținuți din totalul 

de 6 473 deținuți erau antrenați în muncă. Circa 10% din totalul deținuților 

prestează muncă de deservire gospodărească în penitenciare (funcții finanțate din 

bugetul de stat), prin urmare, doar 5% din totalul deținuților sunt antrenați în 

muncă remunerată în baza contractelor încheiate cu persoanele juridice private 

ori cu întreprinderile de stat. Pentru comparație, în statele din vestul Europei, 

ponderea deținuților care muncesc variază între 50% și 80% (în Norvegia – 82%, 

în Olanda – 75%, iar în Germania – 50%). 

Lipsa oportunităților de angajare în câmpul muncii a deținuților este o 

problemă care are un șir de consecințe negative. În primul rând, „anii pierduți”  

în penitenciar reduc potențialul de resocializare al persoanelor condamnate 

deoarece aceștia nu dezvoltă abilități de a-și câștiga existența în mod cinstit,  

prin muncă. În al doilea rând, excesul de „timp liber” reprezintă un teren fertil 

pentru proliferarea subculturii criminale și intensificarea violenței între deținuți. 

Astfel, pe de o parte, nu se realizează scopul pedepsei penale, iar pe de altă parte, 

societatea plătește un cost dublu (costurile de întreținere a unui sistem ineficient 



de executare a pedepselor penale și costurile aferente oportunităților pierdute din 

cauza capitalului uman irosit). 

Un alt raționament ce impune promovarea prezentului proiect de lege 

reiese din necesitatea de a asigura respectarea unui șir de recomandări și 

standarde internaționale privind tratamentul deținuților și regimul de activități. 

Așadar, Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul 

deținuților (Regulile Nelson Mandela) prevede obligația instituțiilor penitenciare 

de a oferi oportunități de muncă deținuților (Regula 4.2) și recomandă 

organizarea muncii în cadrul penitenciarelor într-un mod cât mai asemănător 

condițiilor de la libertate (Regula 99), astfel încât munca efectuată să mențină sau 

să sporească capacitatea deținuților de a-și câștiga onest existența după eliberare 

(Regula 98). Regulile Nelson Mandela, la fel, recomandă ca întreprinderile și 

gospodăriile în care muncesc deținuții să fie gestionate direct de către 

administrația penitenciarului și nu de contractori privați (Regula 100). 

Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre ale Consiliului 

Europei referitoare la regulile penitenciare europene (REC (2006)2) prevede 

faptul că autoritățile penitenciare trebuie să depună eforturi pentru a oferi 

deținuților o muncă utilă, suficientă și corespunzătoare (Regula 26.2),  

cu sau fără concursul firmelor private, în interiorul sau în exteriorul 

penitenciarului (Regula 26.9). 

Scopul general al prezentului proiect de lege este încadrarea în muncă  

a cel puțin 25% din totalul deținuților până la sfârșitul anului 2025 și,  

respectiv – a cel puțin 40% din totalul deținuților până la sfârșitul anului 2030. 

Pentru realizarea acestui scop, primul set de măsuri presupune eliminarea 

constrângerilor normative existente ce împiedică instituțiile penitenciare și 

agenții economici să creeze locuri de muncă pentru deținuți. 

Cadrul normativ existent nu oferă înlesniri sau facilități fiscale companiilor 

private interesate să investească în spațiile sau utilajele de producere din 

penitenciare, sau dispuse să angajeze persoanele deținute sau persoanele eliberate 

din locurile de detenție în afara penitenciarului. Suplimentar, termenul de 

închiriere a spațiilor destinate pentru activitate economică, care aparțin sistemului 

administrației penitenciare, este limitat la un an, condiție ce descurajează agenții 

economici din cauza absenței previzibilității în relațiile comerciale. Astfel, se 

impune necesitatea operării unor modificări legislative care ar stimula investițiile 

și încadrarea în câmpul muncii a condamnaților din partea sectorului privat,  

cum ar fi reducerea venitului impozabil cu o sumă egală cu veniturile impozabile 

ale deținuților angajați în cadrul acestora și extinderea termenului contractelor de 

locațiune/comodat. 



Totodată, analiza comparată a experienței altor țări a reliefat faptul că 

penitenciarele (de exemplu: Regatul Unit, Germania, Norvegia, Statele Unite ale 

Americii) achiziționează bunuri, lucrări și servicii de pe piața externă doar atunci 

când nu există capacitate de a produce bunurile, lucrările și serviciile respective 

în interiorul sistemului penitenciar. În Republica Moldova, însă, situația este 

diametral opusă: procurările se fac conform procedurilor de achiziții publice, 

neexistând posibilitatea de a utiliza produsele obținute pentru a satisface cererea 

internă a sistemului penitenciar. Legislația actuală impune obligativitatea 

procurării produselor la prețul de piață, asigurând, în acest fel, cu venituri din 

surse bugetare operatorii economici furnizori de bunuri, lucrări sau servicii 

(inclusiv companiile „speculante”), descurajând, în același timp, implicarea 

deținuților în activități economice productive. 

Propunerile de modificare a unor acte normative reies din recomandările 

formulate în Studiul privind activitățile economice în sistemul penitenciar din 

Republica Moldova (Smartt, Hadârcă, 2020). Dintre recomandările formulate, 

prezentul proiect îşi propune să abordeze următoarele: 

1) modificarea legislației privind achizițiile publice astfel încât aceasta să 

aibă prioritate numai atunci când nu există capacitatea de a produce bunuri pentru 

piața internă; 

2) excluderea prevederilor ce limitează la un an perioada de 

locațiune/comodat a spațiilor pentru activități economice în cadrul 

penitenciarelor; 

3) reducerea veniturilor impozabile ale agenților economici în funcție de 

numărul deținuților angajați și cuantumul retribuției muncii acestora. 

3. Principalele prevederi ale proiectului de act normativ și 

evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect de lege propune un șir de modificări și elemente noi, 

după cum urmează: 

Pentru început, se propune completarea art. 36
1
 pct. 4 din Legea  

nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi cu lit. l), astfel încât 

activitatea orientată spre angajarea în câmpul muncii a persoanelor deținute sau  

a celor eliberate din locurile de detenție să se atribuie la categoria activităților de 

antreprenoriat social. 

În vederea motivării agenților economici să antreneze în activitatea sa  

cât mai mulți deținuți, precum și să ofere acestora o remunerare decentă,  

se propune completarea art. 24 din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea  

în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal cu alin. (16
1
), care să faciliteze  

din punct de vedere fiscal angajarea și salarizarea deținuților prin reducerea 

venitului impozabil al întreprinzătorului cu o sumă egală cu veniturile impozabile 



ale deținuților încadrați la muncă în cadrul acestuia, înregistrate în anul precedent 

anului fiscal de gestiune. 

Codul de executare nr. 443/2004 urmează a fi completat cu prevederi care 

să permită antrenarea în muncă a condamnaților în afara penitenciarului,  

cu aplicarea în privința acestora a monitorizării electronice, ceea ce va permite 

economisirea resurselor umane necesare pentru asigurarea supravegherii 

deținuților în timpul muncii. 

În scopul instituirii posibilității de a utiliza pentru consum intern produsele 

rezultate din activitățile economice în care sunt implicați deținuții, fără a organiza 

procedurile de achiziții publice, se propune modificarea Legii nr. 131/2015 cu 

privire la achizițiile publice. Astfel, art. 5 alin. (1) lit. k), care stabilește drept 

excepție contractele de achiziții publice de servicii atribuite de o autoritate 

contractantă unei alte autorități contractante sau unei asociații de autorități 

contractante în baza unui drept exclusiv de care acestea dispun în temeiul unei 

legi, urmează să includă și contractele de achiziții publice de bunuri și de lucrări. 

Art. 6 alin. (1) se propune a fi completat cu un enunț ce se referă la consumul 

intern al produselor generate din activitatea economică proprie a instituțiilor 

sistemului administrației penitenciare. Așadar, procurarea de bunuri, lucrări și 

servicii între instituțiile penitenciare nu se va supune procedurii de achiziții 

publice, deoarece aceste tranzații se realizează pe piața internă a sistemului 

penitenciar. Subsecvent, art. 6 alin. (2), care se referă la contractele de achiziții 

publice rezervate de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale 

de inserție, urmează să includă și întreprinderile care angajează în câmpul muncii 

persoane deținute sau eliberate din locurile de detenție în proporție de 25% din 

numărul total de salariați. 

De asemenea, se propune reformularea în întregime a art. 12 din Legea  

nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare. Printre altele, 

articolul respectiv va stipula un termen de până la 10 ani de încheiere a 

contractelor de locațiune/comodat cu agenții economici care își asumă efectuarea 

investițiilor capitale sau altor îmbunătățiri ale bunurilor închiriate, în funcție de 

volumul investițiilor asumate. Pentru a asigura o abordare echitabilă și imparțială 

față de potențialii investitori, Administrația Națională a Penitenciarelor va emite 

reglementări referitoare la procedura negocierii și încheierii unor astfel de 

contracte, inclusiv corelarea volumului de mijloace investite cu termenul de 

locațiune/comodat și alte aspecte. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de act normativ nu necesită cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul de stat. 



5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

În eventualitatea adoptării Legii pentru modificarea unor acte normative 

(pentru facilitarea locurilor de muncă pentru condamnați), va fi necesară 

ajustarea cadrului normativ subordonat în concordanță cu noile prevederi ale 

legislației în vigoare. 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului de act normativ 

În scopul respectării exigențelor Legii nr. 239/2008 privind transparența  

în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiției – www.justice.gov.md, compartimentul Transparența 

decizională, rubrica Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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