
1 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul ordinului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind 

aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de autentificare a procurilor 

de către directorii instituţiilor penitenciare 

 

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 autentificare a procurilor solicitate de 

către persoanele aflate în detenţie de către directorul instituţiei penitenciare potrivit 

art. 252 alin. (4) din Codul civil. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

Una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului execuţional-penal, în jurul 

căreia este organizată activitatea sistemului administraţiei penitenciare, este 

instituţia realizării drepturilor deţinuţilor consfinţite prin lege. Mai mult decât atât, 

acestea nu rămân doar la nivel teoretic, de concept, ci trebuie aplicate 

corespunzător, astfel încât să fie asigurată respectarea conform garanţiilor 

prevăzute de lege. Din acest considerent, Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

lansează prezenta iniţiativă ce rezultă din cerinţa de îmbunătăţire şi ajustare a 

procedurii de autentificare a procurilor solicitate de către deţinuţi, raportat la 

necesităţile sistemului penitenciar şi, prioritar, la sarcinile acestuia de a asigura un 

mediu eficient care să garanteze exercitarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor 

aflate în custodia sa. 

Abordând problema drepturilor deţinuţilor, menţionăm faptul că la etapa 

actuală, în custodia sistemului penitenciar se află cca. 7000 de persoane, iar potrivit 

standardelor naţionale şi internaţionale această categorie îşi păstrează drepturile şi 

libertăţile consfinţite de Constituţia Republicii Moldova,precum şi de alte acte 

normative cu limitările exprese prevăzute de lege.  

Din practică s-au conturat multiple situaţii în care persoanele aflate în detenţie 

au sesizat conducerea instituţiei penitenciare pentru autentificarea procurilor în 

vederea investirii cu drept de reprezentare în diverse instituţii ale statului pentru 

exercitarea unor categorii de drepturi din numele persoanei condamnate ca urmare 

a faptului că mandatarul se află în detenţie şi este în imposibilitate de a se prezenta 

fizic la sediul instituţiilor de resort. 

Din aceste considerente proiectul de ordin a fost elaborat în vederea punerii în 

aplicare a prevederilor art. 252 alin. (4), lit. c) din Codul civil şi instituirea unui 

mecanism uniform, în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, privind 

modalitatea de adresare a deţinuţilor către directorul instituţiei penitenciare pentru 

eliberarea unei procuri, modul de redactare şi autentificare, înregistrarea şi ţinerea 

evidenţei procurilor autentificate. 

Avantajele implementării proiectului 
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Implementarea prezentului proiect va asigura:  

- instituirea unor reguli clare pentru persoanele aflate în instituţiile 

penitenciare privind modalitatea de adresare către directorul instituţiei penitenciare 

pentru autentificarea unei procuri; 

- promovarea unui mecanism uniform de autentificare a procurilor în cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare; 

-  creşterea calităţii procesului de autentificare a procurilor de către directorii 

instituţiilor penitenciare; 

- eliminarea practicilor abuzive de refuz privind autentificarea şi eliberarea 

procurilor. 

Fundamentarea economică-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu impune cheltuieli financiare din bugetul 

de stat. 

Respectarea transparenţei decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Instrucţiunii este plasat pe pagina 

web oficială a Administraţiei naţionale a penitenciarelor anp.gov.md, 

compartimentul Transparenţa, directoriul Consultări publice 

 

 

 

Şef al Direcţiei juridice, 

comisar de justiţie                 Alexandru Crudu 
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Ex: Ecaterina Munteanu 

Tel: (022) 409-742  


