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Privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative 

(asigurarea cooperării cu Curtea Penală Internațională) 

----------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte legislative (asigurarea cooperării cu Curtea Penală 

Internațională). 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte legislative 

(asigurarea cooperării cu Curtea Penală Internațională) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova 

nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 

nr. 248-251, art. 699) se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 532: 

alineatul unic devine alineatul (1); 

se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Cererile de asistență juridică în temeiul Statutului de la Roma al Curții 

Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212/2010, și documentele aferente 

se transmit prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, prin canale diplomatice.” 
 

2. La articolul 533, alineatul (1) se completează cu punctul 82) cu 

următorul cuprins: 

„82) acțiunile solicitate de Curtea Penală Internațională în temeiul 

Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea 

nr. 212/2010;”. 
 

3. Se completează cu articolele 5493 și  5494 cu următorul cuprins: 

„Articolul 5493. Transportarea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova  

La cererea Curții Penale Internaționale, Procuratura Generală, după caz, 

Ministerul Justiției asigură transportarea persoanei subiect al cererii Curții Penale 

Internaționale conform regulilor de tranzit al persoanelor extrădate. 

Articolul 5494. Predarea persoanei 

 Persoana subiect al cererii Curții Penale Internaționale se predă Curții 

dacă din cererea acesteia și materialele justificative rezultă că examinarea 

infracțiunii ține de competența acesteia. Procedura de predare a persoanei se 

desfășoară conform regulilor stabilite pentru extrădare, cu excepțiile prevăzute în 

Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea 

nr. 212/2010. Pot fi predați Curții Penale Internaționale inclusiv cetățenii 

Republicii Moldova.” 
 

4. Articolul 558 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Hotărîrile Curții Penale Internaționale se execută pe teritoriul 

Republicii Moldova fără recunoaștere în procedura instanței judecătorești 

naționale.” 
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  Articolul II. – La articolul 165 alineatul (3) din Codul de executare al 

Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 704), după cuvintele „libertăţilor fundamentale 

ale omului” se  completează cu cuvintele „sau în domeniul execuțional-penal”. 

 

Articolul III. – Legea nr. 371/2006 cu privire la asistența juridică 

internațională în materie penală  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 14-17, art. 42) se modifică după cum urmează: 
 

1. Articolul 1: 

la alineatul (1), cuvintele „precum şi ale tratatelor internaționale”  se 

substituie cu textul „Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale, 

ratificat prin Legea nr. 212/2010 (în continuare – Statutul Curții Penale 

Internaționale), precum și ale altor tratate internaționale”; 

alineatul (3) se completează cu literele e1), h1),  j)-o)  cu următorul cuprins: 

„e1) predarea persoanei subiect al cererii Curții Penale Internaționale”; 

„h1) executarea pedepselor dispuse de Curtea Penală Internațională”; 

„j)  identificarea unei persoane, a locului unde se află aceasta sau a 

localizării bunurilor; 

k) identificarea, localizarea sau sechestrarea produsului infracțiunilor, a 

bunurilor, a activelor și instrumentelor care sînt legate de infracțiuni, în scopul 

confiscării eventuale a acestora, fără a prejudicia drepturile terților de bună-

credință; 

l) exhumarea și examinarea cadavrelor îngropate în gropi comune; 

m) efectuarea perchezițiilor și sechestrărilor; 

n) protejarea victimelor, martorilor și păstrarea probelor; 

o) alte forme de cooperare.” 
 

2. Articolul 2 se  completează cu literele g1) și j1) cu următorul cuprins: 

„g1) persoana a cărei predare se cere – persoana care este subiectul unei 

proceduri de predare la cererea Curții Penale Internaționale”; 

 „j1) predarea persoanei – totalitatea acțiunilor procesuale întreprinse de 

autoritățile competente pentru a asigura  transmiterea  persoanei subiect al cererii 

Curții Penale Internaționale către Curtea Penală Internațională, în vederea 

desfășurării procedurilor acesteia;”. 
 

3. La articolul 4, alineatul (2) se completează cu litera f1) cu următorul 

cuprins:  

„f1) infracțiunile prevăzute la art. 5-8 din Statutul Curții Penale 

Internaționale și art. 135-144 din Codul penal;”. 
 

4. Articolul 7 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Cererile de asistență juridică formulate de Procuratura Generală, 

după caz, Ministerul Justiției, în temeiul Statutului Curții Penale Internaționale și 

documentele aferente se transmit prin intermediul Ministerului Afacerilor 
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Externe și Integrării Europene, prin canale diplomatice. Cererile și documentele 

aferente urmează a fi redactate în limba de stat și necesită a fi însoțite de 

traducere în limba engleză.” 
 

5. Se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins: 

„Capitolul VI1 

COOPERAREA DINTRE REPUBLICA MOLDOVA  

ȘI CURTEA PENALĂ INTERNAȚIONALĂ 
 

Articolul 1161. Dreptul aplicabil 

(1) Republica Moldova cooperează cu Curtea Penală Internațională în 

procesul investigării  infracțiunilor care cad sub jurisdicția acesteia. 

(2)  Cooperarea cu Curtea Penală Internațională este reglementată de 

prevederile Statutului Curții Penale Internaționale, Regulamentului de proceduri 

şi de probe al Curții, Codului de procedură penală, precum şi de dispozițiile 

prezentei legi. 

Articolul 1162. Autoritățile competente de cooperare și executare a 

cererilor Curții Penale Internaționale 

(1) Autoritățile competente de cooperare și executare a cererilor Curții 

Penale Internaționale sînt: 

a) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene la etapa transmiterii 

cererilor de cooperare cu Curtea Penală Internațională, precum și a oricărui tip de 

corespondență; 

b) Procuratura Generală la etapa prejudiciară; 

c)  Ministerul Justiției la etapa judiciară și de executare a pedepselor 

stabilite de Curtea Penală Internațională. 

(2) La executarea cererilor Curții Penale Internaționale, autoritățile 

prevăzute la alin. (1) pot solicita asistența  Ministerului Afacerilor Interne sau a 

altor autorități naționale. 

Articolul 1163. Consultarea Curții Penale Internaționale 

(1) Autoritățile naționale consultă Curtea Penală Internațională în 

conformitate cu art. 97 din Statutul Curții Penale Internaționale, în special în 

cazurile în care executarea cererii: 

a) contravine unui principiu de drept fundamental de aplicare generală 

(art. 93 alin. (3) din Statut); 

b) aduce pericol securității naționale (art. 72 și 93 alin.  (4) din Statut); 

c) afectează desfășurarea unei proceduri de urmărire penală aflate în 

desfășurare într-un alt caz (art. 94 alin. (1) din Statut); 

d) încalcă imunitatea statelor sau imunitatea diplomatică (art. 98 și art. 27 

din Statut);  

e)  informațiile nu sînt suficiente pentru a da curs cererii; 

f)  în cazul unei cereri de predare, persoana subiect al cererii Curții Penale 

Internaționale nu este găsită sau cercetările au permis să se stabilească că 

persoana care se află în statul de detenție nu este cea vizată în mandat;   
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g) pentru a da curs cererii sub forma sa actuală, statul este constrîns să 

încalce o obligație convențională pe care o are deja față de un alt stat.  

Articolul 1164. Determinarea jurisdicției  

(1) În cazul în care Curtea Penală Internațională declară competența sa în 

privința unei anumite proceduri, Procuratura Generală, după caz, Ministerul 

Justiției poate contesta competența Curții Penale Internaționale conform art. 19 

din Statut, iar dacă în urma examinării contestației se stabilește competența 

jurisdicției Republicii Moldova în sensul art. 18 din Statut, procedura se 

desfășoară la nivel național.  

(2) În cazul în care competența Curții Penale Internaționale nu este 

contestată sau dacă aceasta, în urma propriilor investigații ale cazului ajunge la 

concluzia că îi aparține competența, toate actele de procedură din Republica 

Moldova se transmit Curții Penale Internaționale. 

(3) Încheierea prin care s-a constatat competența Curții Penale 

Internaționale nu se supune căilor de atac.  

Articolul 1165. Cheltuielile de executare a cererilor Curții Penale 

Internaționale 

(1) Curtea Penală Internațională suportă cheltuielile pentru: 

a) deplasarea și protecția martorilor și experților sau transferarea 

provizorie a deținuților, în temeiul art. 93 din Statut; 

b) traducere, interpretare și transcriere;  

c) deplasarea și șederea judecătorilor, procurorilor, grefei și personalului 

organelor Curții Penale Internaționale;  

d) efectuarea expertizelor ordonate de Curtea Penală Internațională;   

e) transportarea persoanelor predate Curții Penale Internaționale; 

f) oricare cheltuieli necesare pentru executarea unei cereri, după 

consultarea Curții Penale Internaționale.  

(2) Cheltuielile de acordare a asistenței juridice garantate de stat ce rezultă 

din executarea cererii Curții se suportă de către Republica Moldova. 

Articolul 1166. Transportarea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova  

La cererea Curții Penale Internaționale, Procuratura Generală, după caz, 

Ministerul Justiției asigură transportarea persoanei subiect al cererii Curții Penale 

Internaționale conform regulilor de tranzit al persoanelor extrădate.  

Articolul 1167. Compensări  

(1) Compensările pentru aflarea ilegală a persoanei în detenție sau pentru 

orice alt act ilegal se acordă în cazul în care persoana a fost urmărită și în 

privința acesteia au fost efectuate măsuri procesuale în Republica Moldova la 

solicitarea Curții Penale Internaționale.  

(2) Compensările pot fi reduse, iar acordarea acestora poate fi refuzată în 

cazul în care persoana care solicită compensarea a provocat în mod intenționat 

investigarea și reținerea, în totalitate sau parțial, sau a contribuit în mod 

intenționat la tergiversarea acestora, sau a complicat intenționat procedura 

privind executarea cererii Curții Penale Internaționale. 
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(3) Compensarea se refuză în măsura în care aceasta deja a fost acordată 

de Curtea Penală Internațională sau persoanei i-a fost refuzată acordarea acesteia 

în conformitate cu art. 85 din Statut. 

Articolul 1168. Predarea persoanei 

 Persoana subiect al cererii Curții Penale Internaționale este predată Curții 

dacă din cererea acesteia și materialele justificative rezultă că examinarea 

infracțiunii ține de competența acesteia. Procedura de predare a persoanei se 

desfășoară conform regulilor stabilite pentru extrădare, cu excepțiile prevăzute în 

Statutul Curții Penale Internaționale. Pot fi predați Curții Penale Internaționale 

inclusiv cetățenii Republicii Moldova. 

Articolul 1169. Executarea hotărîrilor Curții Penale Internaționale 

(1) Hotărîrile Curții Penale Internaționale se execută pe teritoriul 

Republicii Moldova fără recunoaștere în procedura instanței judecătorești 

naționale. 

(2) Republica Moldova poate asigura recuperarea amenzilor impuse de 

Curte în cazul în care persoana condamnată, avînd reședința în străinătate, 

dispune de bunuri în Republica Moldova.  

Articolul 11610. Cererea Curții Penale Internaționale de executare a 

pedepsei privative de libertate 

(1) La recepționarea cererii Curții  Penale Internaționale de executare a 

pedepsei privative de libertate în Republica Moldova, Ministerul Justiției verifică 

dacă aceasta întrunește prevederile Statutului Curții Penale Internaționale, 

cadrului legal național și informează Curtea Penală Internațională privind 

acceptarea sau, după caz, refuzul executării cererii. 

(2) În cazul în care cererea Curții Penale Internaționale de executare a 

pedepsei privative de libertate este acceptată, Ministerul Justiției întreprinde 

măsurile privind transferul persoanei condamnate și punerea în executare a 

pedepsei privative de libertate. Informația privind modul de executare a  

pedepsei privative de libertate se comunică Curții Penale Internaționale.  

Articolul 11611. Executarea pedepsei privative de libertate  

(1) Pedeapsa privativă de libertate pronunțată de Curtea Penală 

Internațională are caracter imperativ și este executorie în Republica Moldova din 

momentul în care Ministerul Justiției a acceptat cererea Curții Penale 

Internaționale în acest sens. Curtea Penală Internațională poate decide asupra 

reducerii termenului privării de libertate.  

(2) Ministerul Justiției, la solicitarea Curții Penale Internaționale, 

comunică acesteia orice informație necesară privind executarea pedepsei 

privative de libertate.”  

 

 

Președintele Parlamentului 

 

 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative 

(asigurarea cooperării cu Curtea Penală Internaţională)

■ % şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative a fost elaborat de Ministerul Justiţiei cu 
suportul Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.____________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite,

La data de 17 iulie 1998, Conferinţa Diplomatică de la Roma a Plenipotenţiarilor Naţiunilor 
Unite a adoptat Statutul de Ia Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI) în scopul de a asigura existenţa 
unei instituţii permanente care ar atrage persoanele la răspundere penală pentru genocid, crimele 
împotriva umanităţii, crimele de război şi crimele de agresiune.

Statutul de la Roma a înfiinţat o nouă structură internaţională: Curtea Penală Internaţională 
permanentă şi independentă, împuternicită cu anchetarea şi trimiterea Injustiţie a celor mai atroce crime 
ale umanităţii şi crimele de război. Curtea funcţionează în baza principiului complementarităţii, care se 
referă la faptul că sistemele naţionale de justiţie continuă să aibă responsabilitatea primară pentru 
trimiterea în justiţie a acestor crime şi are responsabilitatea de a acţiona doar atunci cînd sistemul 
naţional nu doreşte sau nu are posibilitatea de a ancheta sau a trimite în justiţie persoanele care se 
prezumă că au săvîrşit infracţiuni împotriva umanităţii.

Curtea Penală Internaţională are dreptul să judece cetăţenii diferitor ţări după o jurisprudenţă 
internaţională. Aceasta este parte a unui proiect grandios, pentru a asigura pacea şi liniştea 
internaţională prin crearea unei instituţii capabile să acţioneze la nivel mondial.

Statutul de la Roma a fost deschis spre semnare, pînă la 31 decembrie 2000, la sediul Naţiunilor 
Unite din New-York.

în scopul stabilirii unui sistem comun de justiţie penală internaţională şi consolidării 
securităţii internaţionale, prin Legea nr. 212/2010 Republica Moldova aratificat Statutul de la Roma 
al Curţii Penale Internaţionale, Guvernul asumîndu-şi astfel, responsabilitatea de a implementa 
prevederile acestuia,

în context, în pct. 6. (2) LI din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de 
Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr, 1472 din 30 decembrie 2016), a fost stabilită obligaţiunea Ministerului Justiţiei, 
Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne de a elabora proiectul de lege pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative în vederea asigurării cooperării eficiente cu Curtea Penală 
Internaţională.

în vederea executării acţiunii menţionată supra, M inisterul Justiţiei a elaborat şi a 
promovat proiectul Legii cu privire la cooperarea dintre Republica Moldova si Curtea Penală 
Internaţională. însă urmare a avizelor recepţionate a fost schimbată form a de promovare a iniţiativei 
de reglementare a mecanismului de cooperare cu Curtea Penată Internaţională şi în continuare 
acesta va f i  promovat ca proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative, obiectivul căruia 
este de a facilita cooperarea juridică internaţională, inclusiv cooperarea cu Curtea Penală 
Internaţională.

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative propune o serie de modificări ale cadrului 
normativ naţional în vederea instituirii unui mecanism de cooperare cu Curtea Penală Internaţională.

1. Din punct de vedere tehnic, proiectul propune:

1



• modificarea art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) al Legii nr. 371/2006 cu privire la asistenţa juridică 
internaţională în materie penală în vederea includerii denumirii actului internaţional ratificat - Statutul 
de la Roma al Curţii Penale Internaţionale din 17 iunie 1998 în lista actelor internaţionale în 
conformitate cu prevederile cărora urmează să se realizeze cooperarea în materie penală dintre 
Republica Moldova şi Curtea Penală Internaţională.

• modificarea art. 2 al Legii nr. 371/2006 în vederea completării acesteia cu următoarele noţiuni:
persoana a cărei predare se cere  -  persoana care este subiectul unei proceduri de predare la cererea 

Curţii Penale Internaţionale;
predare -  totalitatea acţiunilor procesuale întreprinse de autorităţile competente pentru a asigura 

transmiterea persoanei, subiect al cererii Curţii Penale Internaţionale către Curtea Penală Internaţională, 
în vederea desfăşurării procedurilor acesteia.

2. Avînd în vedere că la art. 93 din Statut sunt stabilite exhaustiv mai multe forme de cooperare care 
în legislaţia naţională nu sunt prevăzute, proiectul propune modificarea art. 1 din Legea nr. 371/2006 
în vederea includerii următoarelor forme de cooperare dintre Republica Moldova şi Curtea Penală 
Internaţională:

- predarea persoanei, subiect al cererii Curţii Penale Internaţionale;
- executarea pedepselor dispuse de Curtea Penală Internaţională;
- identificarea unei persoane, locul unde se află aceasta sau localizarea bunurilor;
- identificarea, localizarea, sau sechestrarea produsului infracţiunilor, a bunurilor, a activelor şi 

instrumentelor care sunt legate de infracţiuni, în scopul confiscării eventuale a acestora, fără a prejudicia 
drepturile terţilor de bună-credinţă;

- exhumarea şi examinarea cadavrelor îngropate în gropi comune;
- efectuarea percheziţiilor şi sechestrărilor;
- protejarea victimelor, martorilor şi păstrarea probelor;
- alte forme de cooperare.

3. Cu privire la cererile de cooperare cu Curtea, potrivit modificărilor propuse la art. 7 din 
Legea nr, 371/2006, urmează a fi respectate următoarele condiţii:

- transmiterea - recepţionarea cererilor şi/sau a informaţiei doar prin canale diplomatice prin 
intermediul Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

- alte autorităţi care doresc asistenţa Curţii Penale Internaţionale pot depune o cerere în acest sens 
doar prin intermediul Procuraturii Generale, după caz, Ministerului Justiţiei, care urmează să le 
transmită prin intermediul Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

- cererile şi actele aferente urmează a fi redactate în limba de stat cu traducerea în limba engleză.

4. în  vederea reglementării detaliate la nivel naţional a unei proceduri de cooperare cu Curtea 
Penală Internaţională proiectul propune completarea Legii nr. 371/2006 cu un capitol nou -  
Capitolul V I1 dedicat cooperării dintre Republica Moldova şi Curtea Penală Internaţională, prin care 
urmează a fi reglementat suplimentar următoarele aspecte:

^  stabilirea autorităţilor competente de cooperare şi executare a cererilor Curţii, respectiv 
potrivit proiectului acestea vor fi:

- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va transmite cererile de cooperare cu 
Curtea, precum şi oricare tip de corespondenţă;

- Procuratura Generală va coopera la etapa prejudiciară, după caz, la transmiterea dosarului în 
faţa Camerei de primă instanţă, pentru infracţiunile care cad sub jurisdicţia Curţii;

- Ministerul Justiţiei la etapa judiciară şi de executare a pedepselor stabilite de Curte;
- la solicitarea Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne sau 

alte autorităţi naţionale sunt obligate să acorde suport acestora pe domeniile de competenţă
S  instituirea dreptului autorităţilor competente de a consulta C urtea pe chestiuni ce ţin de 

executarea cererilor în cazul în care:
- contravine unui principiu de drept fundamental de aplicare generală;_________________________
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- aduce pericol securităţii naţionale;
- afectează desfăşurarea unei proceduri de urmărire penală aflate în desfăşurare într-un alt caz;
- încălcă imunitatea statelor sau imunitatea diplomatică;
- informaţiile nu sunt suficiente pentru a da curs cererii;
- în cazul unei cereri de predare persoana, subiect al cererii Curţii Penale Internaţionale nu este găsită 

în ciuda tuturor eforturilor sau cercetările au permis să se stabilească că persoana care se află în statul 
de detenţie nu este evident cea vizată în mandat;

- pentru a da curs cererii sub forma sa actuală statul este constrîns să încalce o obligaţie convenţională 
pe care o are deja faţă de un alt stat.

S  referitor la determinarea jurisdicţiei
Potrivit proiectului, dacă Curtea declară competenţa sa în privinţa unei anumite proceduri, 

Procuratura Generală este în drept să conteste competenţa Curţii, iar dacă după examinarea contestaţiei 
se va stabili competenţa autorităţilor naţionale, procedura de urmărire şi judiciară se va desfăşura în 
Republică Moldova.

De asemenea, proiectul prevede că în cazul în care competenţa Curţii nu a fost contestată sau dacă 
Curtea, în rezultatul investigaţiilor proprii ajunge la concluzia că competenţa îi aparţine, autorităţile 
naţionale urmează să transmită Curţii toate actele de procedură din Republica Moldova, iar încheierea 
prin care s-a constatat competenţa Curţii nu este cu drept de atac.

S  cheltuieli ce ţin de executarea cererilor Curţii
Potrivit proiectului, cererile Curţii de regulă se execută gratuit, iar Curtea urmează să suporte 

cheltuieli privind:
- deplasarea şi protecţia martorilor şi experţilor sau transferarea provizorie a deţinuţilor;
- traducerea, interpretarea şi transcrierea;
- deplasarea şi şederea judecătorilor, procurorilor, grefei şi personalului organelor Curţii;
- efectuarea expertizelor ordonate de Curte;
- transportarea persoanelor predate Curţii;
- orice cheltuieli necesare pentru executarea unei cereri, după consultarea Curţii.
Concomitent, cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat ce rezultă din executarea

cererii Curţii vor fi suportate de către Republica Moldova.
S  referitor la procedura de transportare a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova şi de 

predare a persoanelor la cererea Curţii potrivit proiectului aceasta se va desfăşura conform regulilor 
de transportare a persoanelor care urmează a fi extrădate şi respectiv conform procedurii de extrădare a 
persoanei, cu excepţia faptului că vor putea fi predaţi Curţii inclusiv cetăţenii Republicii Moldova.

S  compensările ce ţin de executarea cererilor Curţii se acordă pentru aflarea ilegală a 
persoanei în detenţie sau orice alt act ilegal doar în cazul în care persoana urmărită a fost subiectul 
unor măsuri procesuale în Republica Moldova la solicitarea Curţii.

Totodată, compensările urmează a fi reduse, iar acordarea acestora va putea fi refuzată în cazul în 
care persoana care va solicita compensarea a provocat în mod intenţionat investigarea şi reţinerea, în 
totalitate sau parţial, sau a contribuit în mod intenţionat la tergiversarea acestora, ori a complicat 
intenţionat procedura de executare a cererii Curţii.

Compensarea va mai fi refuzată şi în cazul în care aceasta deja a fost acordată de Curte sau persoanei 
i-a fost refuzată acordarea potrivit prevederilor Statutului.

S  hotărîrile Curţii se execută pe teritoriul Republicii Moldova fără a parcurge procedura de 
recunoaştere. Ministerul Justiţiei cu suportul autorităţilor competente urmează să întreprindă toate 
măsurile ce se impun pentru executarea hotărîrilor Curţii.

în acelaşi context, proiectul propune modificarea Codului de procedură penală în vederea 
ajustării cadrului procedural penal şi conferirii aplicabilităţii prevederilor de modificare a Legii nr. 
371/2006, or potrivit art. 2 alin, (4) din Codul de procedură penală normele juridice cu caracter 
procesual din alte legi naţionale p o tfi aplicate numai cu condiţia includerii lor în prezentul cod.______________
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Astfel, proiectul propune modificarea art. 532, 533, 558 din Codul de procedură penală şi 
completarea acestuia cu art. 5493 şi 5494 în vederea:

- lărgirii volumului de asistenţă juridică;
- includerii şi reglementării procedurii de transportare a persoanei pe teritoriul Republicii 

Moldova şi de predare a persoanelor la cererea Curţii, care se va efectua potrivit aspectelor reflectate 
supra;

- reglementării procedurii de executare a hotărîrilor Curţii.
De asemenea, potrivit prevederilor proiectului urmează a Ji modificat inclusiv Codul de 

executare în vederea asigurării aplicabilităţii prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale 
în partea ce ţine de executarea pedepsei privative de libertate.

Astfel, se propune statuarea în art. 165 alin. (3) din Codul de executare a priorităţii aplicării 
tratatelor internaţionale în domeniul execuţional-penal în raport cu prevederile cadrului normativ 
naţional.

4. Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu implică cheltuieli din bugetul de stat. întrucît:
1. Cheltuielile pentru achitarea cotei de membru în cadrul Curţii Penale Internaţionale, (cca. 9,8 

mii Euro-anual), au constituit obiect de reglementare al Legii nr. 212/2010 pentru ratificarea Statutului 
de la Roma al Curţii Penale Internaţionale la etapa elaborării acesteia;

2. Potrivit art. 100 din Statutul de la Roma -  „ Cheltuieli ”
„ Cheltuielile obişnuite aferente executării cererilor pe teritoriul statului solicitat sunt în sarcina acestui 

stat, cu excepţia cheltuielilor următoare, care sunt în sarcina Curţii:
a) cheltuieli legate de călătoria şi de protecţia martorilor şi experţilor sau de transferul deţinuţilor în baza art. 
93;
b) cheltuieli de traducere, de interpretare şi de transcriere;
c) cheltuieli de deplasare şi de sejur ale judecătorilor, procurorului, procurorilor adjuncţi, grefierului, 
grefierului adjunct şi ale membrilor personalului tuturor organelor Curţii;
d) costul expertizelor sau rapoartelor cerute de Curte;
e) cheltuieli legate de transportul persoanelor predate Curţii de către statul de detenţie; şi
f)  după consultare, toate cheltuielile extraordinare pe care le poate determina executarea unei cereri. ",

Astfel, în contextul Legii 371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală, 
autorităţile competente din Republica Moldova dispun deja de un mecanism de executare a cererilor de 
asistenţă juridică internaţională în materie penală (indiferent de organizaţia internaţională), nefiind 
necesară alocarea suplimentară a resurselor umane sau materiale în acest sens.

5. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor norinative în vigoare

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor acte normative.
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In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul legii a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 
www.iustice.gov.md. la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative 
remise spre coordonare.

Astfel, proiectul a fost susţinut cu lipsă de obiecţii de către Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, iar 
potrivit raportului de expertiză a Centrului Naţional Anticorupţie nr. 06/2-6309 din 06.11.2018 proiectul 
nu conţine factori şi riscuri de corupţie.

|  Ministru Victoria IFTODI
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