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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE nr. ________ 

din ______________ 2022 

 

pentru modificarea unor acte normative 

(pentru facilitarea locurilor de muncă pentru condamnați) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 

(publicată în Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33),  

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

La articolul 36
1
 punctul 4: 

litera k), semnul de punctuație „.” se substituie cu semnul de punctuație „;”; 

se completează cu litera l) cu următorul cuprins: 

„l) angajarea în câmpul muncii a persoanelor deținute sau a celor eliberate 

din locurile de detenție.”. 

 

Articolul II. – Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor  

I și II ale Codului fiscal (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1997, nr. 62, art. 524), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

Articolul 24 se completează cu alineatul (16
1
) cu următorul cuprins: 

„(16
1
) Agenții economici care angajează deținuți la muncă, au dreptul la 

reducerea venitului impozabil cu o sumă egală cu veniturile impozabile ale 

deținuților angajați în cadrul acestora, înregistrate în anul precedent anului fiscal de 

gestiune.”. 

 

Articolul III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220,  

art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 198 alineatul (1), textul „pentru prima dată” se exclude. 

2. La articolul 205 alineatul (1) litera i), textul „dreptul de a se deplasa fără 

escortă sau însoțire” se substituie cu textul „deplasare neînsoțită în afara 

penitenciarului”; 

3. Articolul 216 va avea următorul cuprins: 



„Articolul 216. Deplasarea neînsoțită a condamnatului în afara 

penitenciarului 

(1) Dreptul de deplasare neînsoțită în afara penitenciarului poate fi acordat 

condamnatului dacă a executat cel puțin 1/3 din termenul pedepsei stabilit în 

sentință, prezintă risc de evadare mediu sau redus și dacă specificul muncilor în 

care este antrenat sau al instruirii în care este încadrat impune acest lucru. 

(2) Dreptul la deplasare neînsoțită în afara penitenciarului se acordă 

condamnatului prin dispoziția scrisă a directorului penitenciarului. Directorul 

penitenciarului aproba orarul și itinerarul deplasărilor condamnaților. 

(3) Condamnații care beneficiază de dreptul de deplasare neînsoțită în afara 

penitenciarului poate fi suspus monitorizării electronice. 

(4) Condamnații care beneficiază de dreptul de deplasare neînsoțită în afara 

penitenciarului trebuie să fie deținuți în încăperi separate de ceilalți condamnați. 

Prin dispoziție scrisă, se poate permite unor astfel de condamnați să locuiască în 

afara penitenciarului, în spații puse la dispoziție sau autorizate de către sistemul 

administrației penitenciare în condițiile stabilite de directorul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor. 

(5) Regulile de comportament al condamnaților și procedura de organizare a 

deplasărilor neînsoțite în afara penitenciarului se reglementează prin ordin al 

directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

(6) În cazul în care condamnatul încalcă regimul din penitenciar, orarul sau 

itinerarul deplasărilor sau în cazul dispariției necesității de deplasare în afara 

penitenciarului, directorul penitenciarului este în drept să anuleze dispoziția 

privind acordarea dreptului de deplasare neînsoțită în afara penitenciarului.”; 

4. Articolul 234 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins: 

„(6) Condamnatul care nu beneficiază de dreptul de deplasare neînsoțită în 

afara penitenciarului poate fi antrenat la muncă în afara penitenciarul cu aplicarea 

supravegherii prin monitorizare electronică în condițiile art. 271
1
.”; 

5. Articolul 235 alineatul (5) se abrogă; 

6. La articolul 236 alineatul (1), textul „salariul minim pe țară, luîndu-se în 

considerare indexările și majorările stabilite” se substituie cu textul „50% din 

cuantumul minimului de existență”. 

7. Articolul 240 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins: 

„(8) Condamnații care nu beneficiază de dreptul de deplasare neînsoțită în 

afara penitenciarului, pot participa la studii sau instruiri în afara penitenciarelor cu 

aplicarea monitorizării electronice în condițiile art. 271
1
.”; 

8. La articolul 242
1
 subpunctul 3), textul „fără escortă sau însoțire în afara 

penitenciarului” se substituie cu textul „neînsoțită în afara penitenciarului”; 



9. La articolul 246 alineatul (1) litera d), textul „dreptul de a se deplasa fără 

escortă sau însoțire” se substituie cu textul „deplasare neînsoțită în afara 

penitenciarului”; 

10. La articolul 246
1
 alineatul (3) litera d), textul „dreptul de a se deplasa 

fără escortă sau însoțire” se substituie cu textul „deplasare neînsoțită în afara 

penitenciarului”; 

11. La articolul 250 alineatul (5), textul „dreptul de a se deplasa fără escortă 

sau însoțire” se substituie cu textul „deplasare neînsoțită în afara penitenciarului”; 

12. La articolul 251 alineatul (3) litera b), textul „pazei și supravegherii 

permanente” se substituie cu textul „pazei sau supravegherii permanente, inclusiv 

prin monitorizare electronică”; 

13. La articolul 271
1
: 

alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Asigurarea monitorizării electronice a categoriilor de persoane indicate 

la alin. (7) lit. a) se efectuează de către sistemul administrației penitenciare, iar 

restul categoriilor – de către organele de probațiune.”; 

alineatul (7) litera a), textul „fără escortă sau însoțire” se substituie cu textul 

„neînsoțiți în afara penitenciarului” și se completează la sfârșit cu textul „ori celor 

escortați în afara instituției penitenciare pentru participare la instruire sau muncă”. 

 

Articolul IV. – Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (publicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402),  

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5 alineatul (1): 

litera k), după cuvintele „contractelor de achiziții publice de” se completează 

cu cuvintele „bunuri, lucrări sau”; 

litera x), semnul de punctuație „.” se substituie cu semnul de punctuație „;”; 

se completează cu litera y) cu următorul cuprins: 

„y) contractelor de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor ce țin de 

activitatea economică desfășurată în incinta instituțiilor penitenciare.”; 

2. La articolul 6: 

alineatul (1), se completează cu propoziția „Sistemul administrației 

penitenciare poate utiliza pentru consum intern bunurile, lucrările și serviciile 

rezultate din activitatea economică a instituțiilor penitenciare, fără organizarea 

procedurii de achiziții publice.”; 

alineatul (2), după cuvintele „în condiții normale” se completează cu textul 

„sau unor întreprinderi care angajează în câmpul muncii persoane deținute sau 

eliberate din locurile de detenție în proporție de 25% din numărul total de 

salariați”. 



 

Articolul V. – Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,  

nr. 48-57, art. 124), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

Articolul 12 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 12. Activitatea economică în cadrul sistemului administrației 

penitenciare 

(1) Sistemul administrației penitenciare poate desfășura activitate 

economică, în condițiile legislației civile, pentru asigurarea antrenării în muncă a 

deținuților. Munca în penitenciar constituie o parte esențială din procesul de 

resocializare și pregătire de liberare a persoanelor condamnate. 

(2) Planificarea, organizarea, evaluarea și controlul activității economice se 

realizează de către Administrația Națională a Penitenciarelor. În procesul de 

desfășurare a activității economice, instituțiile sistemului administrație penitenciare 

planifică, achiziționează și utilizează materia primă, procură sau închiriază utilajele 

necesare pentru producere. 

(3) Pentru crearea locurilor de muncă, instituțiile subordonate sistemului 

administrației penitenciare pot: 

a) crea ateliere de producere, ateliere artizanale, gospodării auxiliare și alte 

spații pentru încadrarea deținuților în ocupații utile; 

b) încheia cu persoane fizice sau juridice contracte de prestări servicii de 

forță de muncă prestate de condamnați; 

c) comercializa bunurile produse de către deținuți și institui magazine 

specializate în acest scop; 

d) institui parteneriate publice-private, parteneriate cu alte autorități publice, 

precum și încheia contracte de achiziții publice cu drept exclusiv cu alte instituții 

publice. 

(4) Antrenarea în muncă a deținuților nu constituie raporturi individuale de 

muncă în sensul legislației muncii. În cazul contractelor de prestare a serviciilor de 

forță de muncă, suplimentar la sumele de retribuire a muncii, persoanele fizice sau 

juridice transferă suma echivalentă cu cota contribuțiilor la asigurările sociale și 

altor contribuții stabilite de lege, care ulterior se transferă la bugetul asigurărilor 

sociale de stat. 

(5) Locurile de muncă remunerate de la bugetul de stat sunt create în 

conformitate cu procedura bugetară și sunt incluse în scheme de personal distincte, 

aprobate de directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

(6) Antrenarea deținuților în munci remunerate de către persoanele juridice 

sau fizice externe are loc în temeiul contractului de prestare a serviciilor de forță de 

muncă încheiat între persoanele respective și instituția penitenciară. 



(7) Bunurile obținute în rezultatul activității economice din sistemul 

administrației penitenciare se utilizează în special în scopuri interne ale sistemului, 

iar surplusul poate fi comercializat persoanelor fizice și juridice. Prețul de 

comercializare se stabilește în conformitate cu metodologica aprobată prin ordinul 

directorului Administrației Naționale a Penitenciare. 

(8) Persoanele fizice și juridice care creează locuri de muncă pentru 

antrenarea în muncă a deținuților în cadrul subdiviziunilor sistemului 

administrației penitenciare și/sau prestează servicii pentru alimentarea personalului 

sunt scutite de plata chiriei utilajului și/sau a spațiilor utilizate în acest scop, 

inclusiv a spațiilor pentru depozitarea produselor și a materiei prime, aflate în 

gestiunea subdiviziunilor respective, încheind în acest scop contracte de comodat 

pe un termen de până la 3 ani care poate fi prelungit. În cazul în care agentul 

economic urmează să efectueze investiții capitale sau alte îmbunătățiri ale 

bunurilor închiriate, contractul de comodat/locațiune poate fi încheiat pe un termen 

de până la 10 ani. Termenul de comodat/locațiune va fi stabilit în fiecare caz 

individual în funcție de volumul investițiilor și alți factori, în conformitate cu 

regulile stabilite de Administrația Națională a Penitenciarelor. 

(9) Pentru desfășurarea activității de comerț a gheretelor (unităților 

comerciale), cu scopul aprovizionării deținuților cu bunuri admise în instituțiile 

penitenciare, precum și pentru prestarea serviciilor de alimentație pentru angajați, 

Administrația Națională a Penitenciarelor poate selecta comercianții în bază de 

concurs. Activitățile respective de comerț în cadrul instituțiilor sistemului 

administrației penitenciare se desfășoară în temeiul acordului Administrației 

Naționale a Penitenciarelor.”. 

 

Articolul VI. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, va aduce actele sale în concordanță cu modificările operate prin 

aceasta. 

 

Articolul VII. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. II, care intră în vigoare la expirarea 

a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 

 


