
NOTA INFORMATIVĂ 
 

la proiectul ordinului directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 pentru aprobarea Instrucțiunii privind procedura calculului termenului  

de pedeapsă în cazul condamnatului care și-a provocat singur boala și urmează 

 un tratament spitalicesc 

 

 

1. Numele autorului. Scopul  

Prezentul proiect este elaborat de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

în scopul uniformizării practicii din cadrul sistemului administraţiei penitenciare în 

procedura de calcul al termenului de pedeapsă în cazul condamnatului care și-a 

provocat singur boala și urmează un tratament spitalicesc. 

2. Argumentarea necesităţii de reglementare. Avantajele implementării 

proiectului 

Necesitatea implementării prezentului proiect rezultă din prevederile art. 88 alin. 

(6) din Codul penal. 

În corespundere cu dispozițiile normei citate, timpul în care condamnatul, în cursul 

executării pedepsei, urmează un tratament spitalicesc se include în durata executării 

pedepsei, cu excepţia cazului în care şi-a provocat singur boala, fapt ce s-a constatat în 

cursul executării pedepsei. 

Astfel, în scopul stabilirii unei practici unitare în cadrul sistemului administrației 

penitenciare, s-a conturat necesitatea elaborării unui mecanism privind procedura 

calculului termenului de pedeapsă pentru cazurile în care condamnatul și-a provocat 

singur boala și urmează un tratament spitalicesc. 

Dispozițiile Instrucțiunii urmează a fi aplicate în cazul deținuților care au urmat un 

tratament spitalicesc ca urmare a automutilării, comiterea acțiunilor/inacțiunilor ce au 

dus la apariția unei boli somatice sau agravarea intenționată a maladiilor existente, 

inclusiv prin ingerarea de obiecte străine. 

Conform datelor statistice, pe parcursul a 9 luni ale anului 2020, au fost înregistrate 

574 cazuri de automutilare, 498 cazuri de declararea a refuzului de hrană, 14 tentative 

de suicid. 

Implementarea în practică a prevederilor art. 88 alin. (6) din Codul penal ar 

contribui la responsabilizarea deținuților și diminuarea numărului de incidente 

negative cu repercusiuni asupra vieții și sănătății acestora, iar crearea unui mecanism 

unic de acțiune în cadrul sistemului va asigura o evidență eficientă a acestor categorii 

de situații și va permite o abordare corespunzătoare de către personalul penitenciar. 

III. Principalele prevederi.  

Instrucțiunea privind procedura calculului termenului de pedeapsă în cazul 



condamnatului care și-a provocat singur boala și urmează un tratament spitalicesc este 

structurată în patru capitole:  

- capitolul I prevede dispoziții generale, ce cuprinde aspecte privind scopul 

implementării, termenii și expresiile utilizate, categoriile de deținuți asupra cărora 

produce efecte; 

- capitolul II reglementează procedura privind constatarea cazului în care deținutul și-a 

provocat singur boala, prin descrierea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de 

personalul penitenciar în aceste situații; 

-  capitolul III prevede modul de documentare a cazurilor de provocare intenționată a 

bolii, prin statuarea actelor întocmite de personalul penitenciar, după caz, solicitate de 

la instituția medicală ce dovedesc cauzarea intenționată a bolii și durata tratamentului 

aplicat; 

- capitolul IV conține dispoziții privind procedura înaintării demersului privind 

stabilirea  termenul de pedeapsă în cazul deținutului ce și-a provocat singur boala, iar 

modelul tip este prevăzut în anexa la instrucțiune. 

Fundamentarea economică-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu impune cheltuieli financiare din bugetul de 

stat. 

Respectarea transparenţei decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul ordinului este plasat pe pagina web oficială a 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.md, compartimentul 

Transparenţa, directoriul Consultări publice. 
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