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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

La proiectul Legii pentru reabilitarea victimelor infracțiunilor 

(în baza avizelor) 

 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Afacerilor Interne Reieşind din limitele competenţelor funcţionale, se relevă  

următoarele: 

1. În vederea asigurării cerinţei de precizie şi previzibilitate a 

prevederilor legale, se propunem de definit la art. 1 şi noţiunea 

de ,,reabilitare”, utilizată în tot cuprinsul proiectului.  

 

 

1. Nu se acceptă. 

Nu este necesară interpretarea noțiunii de „reabilitare”, 

or, textele de acte legislative cuprind noțiuni atunci cînd 

cuvîntul care se definește este utilizat în alt sens decît cel 

general cunoscut și utilizat în vocabularul unei limbi. 

Pentru a asigura interpretarea adecvată a noțiunii, este 

necesară examinarea, în speță, a normei de la art. 2 alin. 

(1) din proiectul de lege, care, pentru claritate a fost 

revizuit. 

2. De asemenea, corelând prevederile art. 3 alin. (2) cu art. 2 

alin. (2) lit. d) din proiect, se consideră că, este judicios de 

inclus în calitate de responsabil şi Ministerul Finanţelor. Or, 

potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 cu 

privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor, 

gestionarea finanţelor publice ţine de competenţa acestuia. 

2. Se acceptă.  

3. În alt context, se relevă că normele articolului precizat (art. 3 

alin. (2)), stabilesc obligaţii pentru ofiţerul de urmărire penală, 

poliţist, procuror sau instanţa de judecată, fără a se ţine cont de 

specificul activităţii acestora şi nu prevede careva obligaţii 

ministerelor de resort şi anume Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei care potrivit art. 3 alin. (2) al prezentului 

proiect de Lege, în cooperare cu Ministerul Justiţiei şi 

autorităţile indicate, asigură implementarea prevederilor 

prezentei legi. 

3. Nu se acceptă. 

Normele art. 3 alin. (2) nu stabilesc obligații pentru 

ofițerul de urmărire penală, pentru procuror sau pentru 

judecător. Norma indicată statuează, cu titlu generic, 

instituțiile care au competențe de implementare a 

prevederilor prezentei legi, instituțiile, la rîndul lor, 

asigură implementarea prin colaboratorii, funcționarii 

lor. Instituțiile devin subiecți responsabili la nivel 

național de implementare lato senso, la nivel de țară, a 

prevederilor referitoare la protecția și reabilitarea 

victimelor infracțiunilor. Or, la nivel de instituție  

urmează să se efectueze controlul 

implementării/respectării prevederilor proiectului de 

către subiecții cărora le revine direct realizarea 

atribuțiilor în cauză.  

4. Suplimentar, la art. 3 alin. (6), care prevede că persoanele 

fizice din cadrul organizaţiilor necomerciale sau din cadrul 

persoanelor juridice cu scop lucrativ, care sunt antrenate în 

acordarea serviciilor de suport victimelor infracţiunilor, trebuie 

să corespundă calităţilor morale necesare unei astfel de 

activităţi, să deţină studii universitare, se recomandă 

concretizarea domeniului studiilor universitare care trebuie să 

fie deţinute de către aceste persoane. În caz contrar, se 

subînţelege că persoanele care au absolvit universităţi cu profil 

4. Nu se acceptă. 

Nu contează în care domeniu are studiile universitare o 

persoană care dorește să activeze ca voluntar, spre 

exemplu în cadrul unei organizații cu profil în 

reabilitarea victimelor infracțiunilor. Or, o persoană care 

are studii universitare are un superior de cunoștințe, 

precum și, în special, se caracterizează prin abilități 

suplimentare, formate în rezultatul tuturor exercițiilor 

mentale, psiho-emoționale, intelectuale realizate în 
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tehnic, sportiv, etc., de asemenea pot fi antrenate în acordarea 

serviciilor de suport victimelor infracţiunilor. 

timpul efectuării studiilor superioare universitare. Toate 

acestea se apreciază în comparație cu persoanele care nu 

au acest nivel de studii. Astfel, condiția deținerii studiilor 

superioare este minimul necesar stabilit de lege, iar 

deținerea unui nivel superior acestora – rămîne să fie 

doar binevenit.  

5. Totodată, se conchide că, art. 3 din proiectul prenotat, 

identifică subiecţii competenţi, însă nu sunt clare atribuţiile 

acestora. De exemplu, nu sunt stabilite atribuţiile Ministerului 

Sănătăţii. Eventual, în scopul asigurării caracterului 

comprehensiv a normei legale, se propune ca art. 3, prin alineate 

separate să identifice atribuţiile fiecărui subiect în parte. 

5. Nu se acceptă. 

Atribuțiilor instituțiilor indicate la alin. (2) al art. 3 sunt 

indicate la alin. (3) și (4) al art. 3, precum și pe parcurs în 

textul proiectului de lege. Fiecare dintre instituțiile 

indicate la alin. (2) al art. 3 (în cazul dat ne referim la 

MJ, MAI, CNA, PG, CNAJGS, MF) sunt indicate 

reieșind din specificul serviciilor de suport prevăzute, 

oferirea cărora implică reprezentanți ai acestor instituții, 

gen ofițeri de urmărire penală sau procurori, precum și 

instituțiile per se – CNAJGS (coordonarea asistenței 

juridice garantate de stat), MJ, MF (prin participarea la 

procesul de stabilire și acordare a compensației 

financiare din contul statului).    

În partea ce se referă la atribuțiile MMPSF – acestea 

sunt, de asemenea, expres statuate, în această lege 

interesînd, în mod special, atribuțiile prevăzute la art. 3 

alin. (1), (2), (3), (4), (7).  

6. În altă ordine de idei, se va examina suplimentar prevederea 

de la art. 6 alin. (1) lit. b) din proiectul Legii corelativ cu 

dispoziţia alin. (1) al aceluiaşi articol, dat fiind faptul că, 

aceste norme sunt contradictorii. În acest sens, obligaţia 

ofiţerului de urmărire penală sau procurorului, care 

instrumentează cazul, instanţei de judecată care examinează 

cauza penală de a aduce la cunoştinţa victimei informaţia 

privind organul de urmărire penală la care poate depune 

plîngerea privind infracţiunea săvârşită este eronată. Or 

instrumentarea cauzei sau după caz, examinarea ei, deja 

presupune că sesizarea a avut loc. 

6. Nu se acceptă. 

A se lua seama că prevederea art. 6 alin. (1) se referă și 

la polițist sau la organul de constatare. Enumerarea 

drepturilor este una generică și trebuie aplicată 

corespunzător. Faptul că dreptul a fost deja realizat nu 

înseamnă că enunțarea acestuia este inutilă. În cazul în 

care dreptul va fi deja exercitat, acesta, pur și simplu, nu 

va mai fi actual pentru exercitare. 

7. Concomitent, alin. (1) al aceluiaşi articol, potrivit căruia 

colaboratorii organului care constată infracţiunea, poliţistul la 

care se adresează victima pentru a face plîngerea privind 

infracţiunea săvârşită (…), se va analiza în coroborare cu art. 

273 al Codului de procedură penală, care statuează că, poliţia, 

inclusiv, este organ de constatare. În acest sens, se va exclude 

referinţa la poliţist din dispoziţia alin. (1) al art. 6 din proiect, 

în vederea evitării dublării conceptelor juridice.  

7. Se acceptă. 

8. Subsidiar, se propune amendarea normei de la art. 6 alin. (1) 

lit. e), sub aspectul revizuirii obligaţiei poliţistului, ofiţerului de 

urmărire penală, procurorului de a informa victima despre 

,,procedura  de acordare a compensaţiei financiare acordate de 

8. Se acceptă. 
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către stat pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune”. Or, în 

varianta propusă, se subînţelege faptul că cei care conduc şi 

exercită urmărirea penală urmează să aducă la cunoştinţă 

informaţie într-un domeniu care nu ţine de competenţa lor. 

Totodată, este acceptabil ca ofiţerul de urmărire penală sau 

poliţistul să informeze victima despre existenţa cadrului juridic 

în domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor şi măsurile de 

protecţie care pot fi acordate în temeiul acestuia, similar 

informării participanţilor la proces despre drepturile şi 

obligaţiile acestora.  

9. Concomitent, se va examina şi oportunitatea excluderii 

normei de la art. 6 alin. (2) din proiect, deoarece potrivit art. 

277 al Codului de procedură penală, organul de urmărire penală 

este obligat să explice participanţilor la urmărirea penală 

drepturile şi obligaţiile lor, fapt despre care se consemnează în 

procesul-verbal al acţiunii procesuale respective. Prin urmare, se 

consideră că, nu este relevant consemnarea într-un proces-

verbal distinct despre informaţia adusă la cunoştinţă victimei. 

9. Nu se acceptă. 

A se lua în considerare faptul că drepturile indicate la art. 

6 alin. (1) ar putea fi aduse la cunoștință nu doar în 

cadrul unui proces penal și nu doar de către subiecții 

procesuali, dar, spre exemplu de către organul de 

constatare, or, polițistul va întocmi un proces/verbal 

separat în care va consemna despre aducerea la 

cunoștință victimei a drepturilor respective. Mai mult ca 

atît, proiectul de lege nu impune întocmirea unui proces-

verbal separat, or, în cazul în care, spre exemplu, CPP, 

alături de drepturile care există în prezent, va statua și 

despre dreptul la informarea cu privire la drepturile 

acordate de prezenta lege, aducerea la cunoștință a 

drepturilor victimei sau părții vătămate va fi consemnată 

într-un singur proces-verbal. 

10. Norma de la art. 7 alin. (1) din proiect, potrivit căruia 

victimele se pot informa despre serviciile de suport de care pot 

beneficia, inclusiv, prin intermediul liniilor telefonice ale 

instituţiilor responsabile de acordarea serviciilor de suport  şi ale 

altor subiecţi cu atribuţii în domeniul reabilitării victimelor 

infracţiunilor, conţine o formulare ambiguă care nu exprimă cu 

exactitate intenţiile autorului proiectului. În eventualitatea în 

care se tinde de a institui careva linii telefonice, autorul 

proiectului urmează să concretizeze acest aspect. 

10. Nu se acceptă. 

Instituirea liniilor telefonice rămîne la latitudinea 

subiecților (instituțiilor) responsabile de acordarea 

serviciilor de suport și ale altor subiecți cu atribuții în 

domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor. Instituțiile 

responsabile de acordarea acestor servicii sunt 

reglementate de art. 3 din proiectul de lege, iar alți 

subiecți competenți în domeniu urmează să fie 

organizațiile neguvernamentale sau persoanele juridice 

cu scop lucrativ, care activează în domeniul reabilitării 

victimelor infracțiunilor.  

Norma de la art. 7 alin. (1) trebuie interpretată în 

coroborare cu prevederile de la alin. (4) al aceluiași 

articol. 

11. Totodată, la art. 7 alin. (3), prevederea potrivit căreia 

persoanele care asigură comunicarea pe viu a informaţiilor 

victimei infracţiunii au obligaţia de a anunţa poliţia, dacă, din 

convorbirea cu victima, deduce că aceasta se află în pericol, se 

va revedea suplimentar în vedere concretizării persoanelor care 

asigură această comunicare. Or, norma prenotată lasă loc de 

interpretare, fapt care contravine art. 19 lit. a) al Legii nr. 780 

11. Se acceptă. 

Expresia „Comunicare pe viu” a fost substituită prin 

expresia „comunicare directă”.  
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din 27 decembrie 2001 privind actele legislative. Totodată, se 

recomandă reformularea sintagmei ,,comunicarea pe viu” dat 

fiind faptul că, comportă o formulă ambiguă. 

12. Concomitent, se propune examinarea suplimentară a 

prevederilor art. 9 în corelare cu alin. (1) şi alin. (2) ale art. 12, 

din motiv că se atestă o contradicţie dintre aceste norme. În 

acest context, alin. (1), în care este prezentă sintagma ,,săvârşite 

cu intenţie”, contravine prevederii următorului alineat (alin. 2 

art. 12) în care sunt enumerate infracţiunile latura subiectivă a 

cărora nu neapărat este caracterizată de intenţie (de exemplu: 

art. 149 Cod penal – Lipsirea de viaţă din imprudenţă). 

12. Se acceptă parțial. 

În partea ce se referă la examinarea corelativă a art. 9 cu 

art. 12 din proiect – nu se acceptă. Or, fiecare dintre 

aceste articole reglementează servicii diferite, iar lista de 

infracțiuni victimele cărora au dreptul la fiecare dintre 

serviciile indicate, intenționat este una diferită. 

În partea ce se referă la corelarea prevederilor alin. (1) al 

art. 12 cu cele de la alin. (2) al aceluiași articol – se 

acceptă, cuvîntul „intenție” fiind exclus din textul normei 

de la alin. (1).  

13. Adiţional, urmează a se revedea prevederea de la alin. (3) 

art. 11, în conformitate cu care, soţul, copiii şi persoanele aflate 

la întreţinerea persoanei decedate în rezultatul săvârşirii 

infracţiunilor prevăzute la capitolele II-IV din Codul penal al 

Republicii Moldova, în coroborare cu alin. (1) al art. 9 şi alin. 

(2) al art. 12 din proiectul prezentat, care stipulează expres 

categoriile de infracţiuni victimele cărora au dreptul la 

compensaţie financiară. Mai mult, infracţiunile prevăzute la art. 

208
1
 şi art. 208

2
 sunt prevăzute în capitolul VII al Codului 

penal. 

13. Nu se acceptă. 

Art. 11 reglementează un serviciu de suport diferit, decît 

serviciile reglementate la art. 9 și 12, acesta fiind – 

asistența juridică garantată de stat. Astfel, acordarea 

fiecărui dintre serviciile în cauză presupune respectarea 

unor condiții diferite.  

14. În alt context, art. 12 alin. (3) lit. a) al proiectului de Lege, 

care stipulează că victima nu are dreptul la compensarea 

financiară acordată de către stat pentru prejudiciul cauzat prin 

infracţiune dacă infracţiunea a fost săvârşită cu participarea 

benevolă a victimei, cu excepţia cazului în care victima nu este 

pasibilă de răspundere penală conform art. 21 alin. (1) şi (2) din 

Codul penal al RM, urmează a fi revăzută. Or, trimiterea la 

norma din Codul penal nu este pertinentă, deoarece prevederile 

acesteia se referă la subiectul infracţiunii şi condiţiile în care 

acesta este pasibil de răspundere penală şi nu la răspunderea 

penală a victimei. 

14. Se acceptă conceptual. 

 Avînd în vedere că redacția de la art. 12 alin. (3) lit. a) 

admite interpretări inexacte, aceasta a fost reformulată, 

astfel, încît a fost păstrată în calitate de condiție care 

exclude posibilitatea de a beneficia de dreptul la 

compensarea financiară acordată de către stat pentru 

prejudiciul cauzat prin infracțiune dacă, infracțiunea în 

rezultatul căreia se solicită compensarea a fost săvîrşită 

cu participarea benevolă a victimei.  

15. Norma de la art. 12 alin. (3) lit. b), se propune a fi exclusă, 

dat fiind faptul că infracţiunea săvârşită în condiţiile art. 35 Cod 

penal, în sine nu este o infracţiune, deoarece sunt prezente 

circumstanţele care înlătură caracterul penal al faptei. Prin 

urmare, dacă nu există infracţiune, nu există nici victimă. 

15. Nu se acceptă propunerea de excludere a lit. b) din 

alin. (3) al art. 12. Totuși, se acceptă conceptual 

obiecția referitoare la incorectitudinea exprimării, astfel, 

pentru exprimarea corectă din punct de vedere juridic, 

cuvîntul „infracțiunea” a fost substituit prin cuvintele 

„fapta, prevăzută de legea penală,”, expresie utilizată și 

de art. 36 – 40
1
 din Codul penal.  

16. Art. 12 alin. (3) lit. d), conform căreia, victima nu are 

dreptul la compensare financiară acordată de stat dacă ea, la 

data săvârşirii infracţiunii pentru care solicită compensare, este 

condamnată definitiv şi are antecedente penale nestinse pentru 

săvârşirea unei infracţiuni grave, se propune a fi revizuită. În 

16. Nu se acceptă. 

Parte a convenţiei şi subiect care urmează să-şi aducă 

contribuţia la despăgubirea victimei este Statul (a se 

vedea art. 1 şi 2 din convenţie). Respectiv decizia de a 

reduce sau de a refuza compnsaţia financiară în condiţiile 
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circumstanţele indicate se încalcă prevederile alin. (2) art. 16 al 

Constituţiei RM – Egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa Legii. 

Astfel, o persoană condamnată definitiv, de asemenea poate fi 

victimă a unei infracţiuni şi dispune de dreptul de a solicita 

compensarea financiară pentru prejudiciul cauzat prin 

infracţiune. În acelaşi timp, alin. (2) art. 8 al Convenţiei 

Consiliului Europei privind despăgubirea victimelor 

infracţiunilor violente (Strasbourg, 24 noiembrie 1983), 

statuează că despăgubirea ,,poate fi redusă sau refuzată” dacă 

victima sau solicitantul au fost implicaţi în criminalitatea 

organizată sau sunt membri ai unei organizaţii care săvârşesc 

infracţiuni violente, de aici rezultând o excepţie de la regula 

generală, care se află la discreţia autorităţii competente de a 

soluţiona cererea de compensare financiară, şi nu o prohibiţie 

cum este prevăzută în proiectul de Lege respectiv. 

art. 7, 8 – este o decizie a statului care urmează să 

transpună convenţia în legislaţia naţională. În cazul 

nostru, statul prin condiţiile statuate în proiectul 

respectiv de lege refuză acordarea compensaţiei 

financiare victimei care, la data săvîrşirii infracţiunii 

pentru care solicită compensare, este condamnată 

definitiv şi are antecedente penale nestinse pentru 

săvîrşirea unei infracţiuni grave sau pentru o infracţiune 

săvîrşită prin participare la un grup criminal organizat 

sau organizaţie criminală. În virtutea celor relevate, se 

deduce că statul prin lege, decide cui să-i dea şi cui nu, 

compensare financiară a prejudiciului, dar nu autoritatea 

investită cu dreptul de realizare a atribuţiei statului de 

compensare a prejudiciului finanaciar. În caz contrar, 

conform celor relevate de autorul obiecţiei, în lipsa unor 

condiţii clare ar exista riscul arbitrariului la 

implementarea prevederilor legale.  

A nu se uita faptul că Republica Moldova încă nu este 

parte la Convenţia privind despăgubirea victimelor 

infracţiunilor violente, respectiv nu are obligaţia strictei 

respectări a prevederilor acesteia. Totodată, compensarea 

de către stat a prejudiciului finanaciar trebuie înţeleasă ca 

un un suport pe care statul vine să-l acorde victimei, dar 

o obligaţie pe care acesta şi-a asumat-o. Mai mult ca atît, 

nici măcar convenţia indicată nu reglementează 

intervenţia statului ca o obligaţie de arestitui prejudiciul, 

dar statuează că statul urmează să „îşi aducă contribuţia” 

(art. 2 alin. (1) din convenţie) la recuperarea 

prejudiciului, şi nu la compensarea totală a acestuia, or, 

răspunderea penală este una personală. Astfel, includerea 

unor condiţii pentru compensarea prejudiciului este un 

atu al statului în cazul acestor raporturi. Astfel, nu putem 

vori despre încălcarea egalităţii în faţa legii.  

17. Concomitent, se propune revizuirea lit. f) alin. (3) al art. 

12, care statuează excepţia că, în cazul în care persoana care 

solicită compensarea financiară a prejudiciului cauzat are 

dreptul de a nu face declaraţii. Or, potrivit art. 21 al Codului de 

procedură penală, nimeni nu poate fi silit să mărturisească 

împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului, 

soţiei, logodnicului, logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia. 

17. Nu se acceptă.  

Tocmai pentru a respecta prevederile art. 21 din CPP, 

norma de la lit. f) a art. 12 alin. (3) prevede excepţia în 

prezenţa căreia victima va putea beneficia de 

compensarea finanaciară a prejudiciului. A se vedea, 

spre exemplu situaţia art. 234 din Codul contravenţional 

(Necomunicarea identităţii persoanei căreia i s-a  

încredinţat conducerea vehiculului), normele căruia au 

fost declarate constituţionale. Or, trebuia să se ia în 

calcul cele constatate de Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului (în continuare - CtEDO) şi preluate de Curtea 

Constituţională a Republicii Moldova – „potrivit 

jurisprudenţei Curţii Europene, „dreptul de a păstra 
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tăcerea nu este unul absolut” (cauza Weh vs. Austria, 8 

iulie 2004)”. A se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale 

nr. 28 din 18 noiembrie 2014 pentru controlul 

constituţionalităţii art. 234 din Codul contravenţional al 

Republicii Moldova (sancţionarea contravenţională a 

proprietarului vehiculului pentru necomunicarea 

identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea) 

(Sesizarea nr.53a/2014).  

18. La art. 13 alin. (3), potrivit căruia dreptul la compensare 

financiară a cheltuielilor pentru tratarea (vindecarea) sau 

funeraliile victimei îl are persoana care le-a suportat, urmează a 

fi reformulat, în vederea asigurării comprehensivităţii prevederii 

legale. 

18. Nu se acceptă. 

Din conţinutul obiecţiei nu este clar care parte din norma 

în cauză nu este expusă suficient de clar şi ar lasă loc de 

interpretări eronate. 

19. La art. 14, în tot cuprinsul acestuia, se propune substituirea 

sintagmei „,acţiunea civilă născută din infracţiune” cu sintagma 

,,acţiunea civilă rezultată din săvârşirea infracţiunii”. 

19. Nu se acceptă. 

Substituirea propusă nu aduce plus valoare normelor art. 

14 din proiect. Mai mult ca atît se propune de a susbstitui 

„acţiunea civilă născută dintr-o infracţiune” – expresie 

care nici nu există în textul art. 14 şi care, per se, este 

incorectă. Totodată, menţionăm că formula utilizată în 

prevederile art. 14 – „acţiunea civilă născută dintr-o 

cauză penală” este utilzată în Codul de procedură civilă 

al Republicii Moldova nr. 225 din 30 mai 2003 (art. 42 

alin. (4) din cod).  

20. Subsidiar, la art. 14 alin. (2), se va revedea referinţa 

corectă la art. 15 alin. (1), deoarece articolul prenotat nu are 

niciun alineat. 

20. Se acceptă. 

21. La art. 15 se sugerează excluderea lit. b) care stipulează 

compensaţia financiară pentru prejudiciul cauzat ochelarilor, 

lentilelor de contact, protezelor dentare şi altor obiecte care 

constituie mijloace de realizare a funcţiilor unor părţi 

individuale ale corpului uman. Or, acestea în esenţă sunt bunuri, 

care sunt stipulate la lit. c) al aceluiaşi articol. 

21. Nu se acceptă. 

Ochelarii, lentilele, protezele sunt indicate separat şi nu 

pot fi tratate ca bunuri doar, deoarece, acestea, înainte de 

toate sunt  obiecte care constituie mijloace de realizare a 

funcţiilor unor părţi individuale ale corpului uman. 

Tocmai pentru a nu admite, ulterior, situaţii neclare la 

aprecierea acestora cu bunuri separate sau nu, acestora li 

se oferă o importanţă sporită, indicîndu-se ferm 

atitudinea statului vizavi de compensarea prejudiciului 

cauzat prin distrugerea acestora.  

22. La art. 16 alin. (3) lit. c), se va revedea referinţa corectă la 

art. 13 alin. (1), întrucât lista faptelor infracţionale în privinţa 

cărora victimele au dreptul la compensaţie financiară este 

prevăzută la art. 12 alin. (2) din proiectul legii. 

22. Se acceptă. 

Norma a fost corectată, făcînd trimiterea la art. 12 alin. 

(2).  

23. Concomitent, norma de la art. 16 alin. (3) lit. g) se propune 

a fi exclusă, dat fiind faptul că potrivit alin. (4) al aceluiaşi 

articol la cererea de compensaţie financiară se anexează inclusiv 

cazierul judiciar în care este consemnat faptul prezenţei 

înscrierilor în Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice, luându-se în consideraţie stingerea 

23. Nu se acceptă. 

Norma de la alin. (4) al art. 16 prevede documentul ce 

urmează să fie anexat (cazierul judiciar) în vederea 

confirmării celor expuse în cererea privind acordarea 

compensaţiei financiare, inclusiv informaţia de la alin. 

(3) lit. g) – adică existenţa sau nu a antecedentelor 
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antecedentelor penale şi/sau aflarea persoanei sub urmărire 

penală. 

penale. A se face diferenţă între obiectele de 

reglementare ale alin. (3) şi (4) ale art. 16, or, normele 

alin. (4) sunt o continuare logică a celor de la alin. (3). 

24. Totodată, la art. 16 alin. (3) lit. k), potrivit căruia cererea 

privind acordarea compensaţiei financiare trebuie să cuprindă 

confirmarea inexistenţei situaţiilor stabilite în prevederile art. 12 

alin. (4) lit. e) şi f), precum şi a veridicităţii celor relevate în 

cerere, se consideră judicios specificarea actului legislativ în 

care este reglementat articolul la care face trimitere autorul 

proiectului (art. 12 alin. (4) lit. e) şi f)). Or, dacă se face 

trimitere la articolul prenotat din proiectul legii, de menţionat că 

art. 12 alin. (4) nu are în structura sa litere. Probabil, autorul a 

făcut referire la alin. (3) art. 12. În aceste condiţii, se consideră 

că nu este relevant ca persoana care depune cererea, să confirme 

inexistenţa faptului că după săvârşirea infracţiunii nu a 

participat prin comportamentul său la apariţia prejudiciului sau 

la majorarea acestuia, sau că a prezentat cu bună ştiinţă 

declaraţii mincinoase sau a refuzat intenţionat să contribuie la 

descoperirea infracţiunii în cadrul examinării cauzei penale, 

întrucât aceste aspecte ţin de competenţa autorităţii care se 

expune asupra cererilor cu privire la compensarea financiară, în 

speţă – Ministerul Justiţiei pentru a exclude reaua-credinţă din 

partea solicitanţilor, adică a victimelor. Informaţia, inexistenţa 

căreia se cere a fi confirmată, o deţin organele de urmărire 

penală care o pot furniza la cerere, iar solicitantul poate prezenta 

probe contradictorii. 

24. Se acceptă parţial. 

Se acceptă obiecţia referitoare la norma de trimitere din 

textul normei de la art. 16 alin. (3) lit. k).  

Totuşi, se consideră oportun ca victima, în cererea sa, să 

indice dacă a respectat sau nu condiţiile prevăzute la art. 

12 alin. (4) lit. e) şi f). Autoritatea competentă să 

examineze cererea, ulterior, va examina veridicitatea 

informaţiei expuse în aceasta. Or, informaţia din cerere 

urmează să fie confirmată cu acte doveditoare, care, aşa 

cum s-a menţionat, vor fi eliberate la cerere.  

25. Subsidiar, lit. f) alin. (4) art. 16, potrivit căreia la cererea 

de compensaţie financiară se anexează orice alte documente 

deţinute de victimă, utile pentru soluţionarea cererii, comportă 

un caracter ambiguu, deoarece nu este specificat care alte 

documente deţinute de victimă ar putea fi utile în soluţionarea 

cererii. Astfel, pentru evitarea interpretării eronate a 

prevederilor din proiect, se recomandă reformularea acestuia în 

scopul stabilirii cu exactitate a ideii ce se doreşte a fi expusă. 

25. Nu se acceptă.  

Un text de lege nu ar putea cuprinde toate actele care ar 

putea să confirme un fapt sau altul, o informaţie sau alta 

care ar fi indicată în cerere. Dacă, la un moment dat, 

solicitantul va avea un act care ar putea confirma o 

informaţie indicată în cerere, dar care va avea o altă 

formă decît cea impusă de Legiuitor pentru actele 

confirmatoare, în acelaşi timp avînd, însă, forţă juridică, 

o normă limitativă ar crea imposibilitatea luării în 

consideraţie a acestui act. Legea impune doar condiţiile 

minime şi actele minime ce necesită a fi prezentate, 

altele, dacă vor exista, vor putea fi prezentate şi apreciate 

de autoritatea competentă să examineze cererea privind 

compensarea finanaciară.  

26. La art. 17 alin. (4), cuvântul ,,ordin” se propune a fi 

substituit cu cuvântul ,,decizia”, deoarece în conţinutul 

proiectului de Lege se utilizează sintagma respectivă (de 

exemplu: alin. (2), (3), (5) şi (6) din articolul prenotat.).  

26. Se acceptă. 

Pentru concretizare, menționăm că, ulterior modificărilor 

efectuate în textul proiectului, norma de la art. 17 alin. 

(4) a devenit art. 18 alin. (4). 

27. La alin. (5) al art. 17, se propune completarea după 

cuvântul ,,acordarea”, cu cuvintele ,,sau neacordarea”. În acest 
27. Se acceptă. 

Pentru concretizare, menționăm că, ulterior modificărilor 
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sens, se consideră oportun stabilirea dreptului de a contesta şi 

decizia ministrului justiţiei cu privire la neacordarea 

compensaţiei financiare, în caz contrar, se încalcă prevederile 

art. 26 din Constituţie, precum şi art. 6 al CEDO, care 

garantează fiecărei persoane dreptul la apărare şi în cele din 

urmă dreptul la un proces echitabil. 

efectuate în textul proiectului, norma de la art. 17 alin. 

(4) a devenit art. 18 alin. (5). 

28. Cu referire la art. 18 alin. (4), de menţionat că, potrivit 

acestuia, statul, prin intermediul Ministerului Justiţiei, se 

subrogă în drepturile victimei care a beneficiat de compensaţie 

financiară acordată de către stat pentru recuperarea de la 

infractor a sumelor plătite victimei. Însă coroborând această 

prevedere cu art. 14 alin. (1) compensaţia financiară pentru 

prejudiciul cauzat pentru infracţiune se acordă de către stat şi în 

cazul neidentificării făptuitorului. Respectiv, statul în cazul dat 

nu va avea de unde recupera sumele plătite victimei. Astfel, se 

recomandă a se revedea acest aspect. 

28. Nu se acceptă. 

Neidentificarea făptuitorului la etapa compensării 

prejudiciului nu împiedică statul să se subroge în 

drepturile victimei, astfel încît, la momentul în care 

făptuitorul va fi identificat şi sancţionat, statul să-şi poată 

realiza drepturile în care are dreptul să se subroge. 

Identificarea sau neidentificarea făptuitorului afectează 

doar gradul de realizare a drepturilor în care statul va 

putea să se subroge. Or, neidentificarea făptuitorului nu 

duce la dispariţia dreptului victimei de a-şi recupera 

prejudiciul, drept care va putea fi realizat în momentul 

identificării făptuitorului. 

Pentru concretizare, menționăm că, ulterior modificărilor 

efectuate în textul proiectului, norma de la art. 18 alin. 

(4) a devenit art. 19 alin. (4). 

29. Suplimentar, se consideră inoportun includerea prevederilor 

art. 19 în proiect, urmând a fi înaintate modificări la Codul 

fiscal, dat fiind faptul că acesta reglementează regimul fiscal pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

29. Modificările la Codul fiscal, ca de altfel şi la alte acte 

legislative, precum Codul de procedură penală urmează 

să fie efectuate ulterior adoptării proiectului legii cu 

privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor.  

Pentru concretizare, menționăm că, ulterior modificărilor 

efectuate în textul proiectului, norma de la art. 19 a 

devenit art. 18. 

30. În cele din urmă, se menţionează că, proiectul prezentat spre 

examinare, este incomplet. Astfel, deşi proiectul identifică la 

art. 2 serviciile de suport acordate victimelor infracţiunilor, 

majoritatea prevederilor din acesta se axează pe compensarea 

financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune. 

Proiectul necesită a fi definitivat, atât din punct de vedere 

redacţional (în vederea corectării greşelilor ortografice, modului 

de exprimare), cât şi al tehnicii legislative (ex. urmează a se 

specifica actele normative sau legislative în care sunt 

reglementate articolele la care face trimitere autorul în proiectul 

legii), în scopul evitării unor eventuale contradicţii la 

interpretarea sau aplicarea prevederilor legale în practică. 

30. Se acceptă parţial. 

În partea ce se referă la necesitatea redactării proiectului 

din punct de vedere redacţional şi al tehnicii legislative – 

se acceptă. 

În partea ce se referă la obiecţia precum că, proiectul este 

unul incomplet – nu se acceptă. Autorul obiecţiei nu 

indică care parte incompletă şi cu ce ar trebui completat 

proiectul în cauză. Respectiv afirmaţia este doar o 

judecată de valoare. Or, proiectul reglementează 

serviciile pe care statul urmează să le pună la dispoziţia 

victimelor infracţiunilor în măsura în care este necesară, 

fără a admite o hiperreglementare. Compensaţia 

financiară este mai mult reglementată deoarece 

presupune un mecanism mai complex, care nu se 

regăseşte în alte acte legislative şi care necesită 

reglementări exacte, avînd în vedere că presupune 

cheltuieli financiare mult mai mari şi pentru a nu admite 

abuzuri la acordarea acesteia. De altfel, şi celelalte 



9 
 

servicii sunt reglementate suficient pentru a nu admite 

aplicarea abuzivă a acestora.  

2. Ministerul Finanțelor În limita competenţei funcţionale, se comunică următoarele 

obiecţii şi propuneri: 

31. La art. 3 din proiectul nominalizat, se expun subiecţii 

competenţi în acordarea serviciilor de suport acordate victimelor 

de infracţiune, dar nu sunt prevăzute careva obligaţii ale 

ministerelor respective. 

Totodată, alin. (2) al art. 3 prevede că, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei asigură implementarea 

prevederilor prezentei legi în cooperare cu alte ministere, 

inclusiv cu Ministerul Justiţiei, iar asigurarea compensării 

financiare de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune 

revine, conform articolului 17 şi 18, Ministerului Justiţiei. 

Astfel, se identifică necesitatea expunerii clare în proiectul de 

lege a atribuţiilor şi responsabilităţilor fiecărei autorităţi publice. 

31. Nu se acceptă. 

Atribuțiilor instituțiilor indicate la alin. (2) al art. 3 sunt 

statuate la alin. (3) și (4) al art. 3, precum și pe parcurs în 

textul proiectului de lege. Fiecare dintre instituțiile 

indicate la alin. (2) al art. 3 (în cazul dat ne referim la 

MJ, MAI, CNA, PG, CNAJGS, MF) sunt indicate 

reieșind din specificul serviciilor de suport prevăzute, 

oferirea cărora implică reprezentanți ai acestor instituții, 

gen ofițeri de urmărire penală sau procurori, precum și 

instituțiile per se – CNAJGS (coordonarea asistenței 

juridice garantate de stat), MJ, MF (prin participarea la 

procesul de stabilire și acordare a compensației 

financiare din contul statului).    

În partea ce se referă la atribuțiile MMPSF – acestea 

sunt, de asemenea, expres statuate, în această lege 

interesînd, în mod special, atribuțiile prevăzute la art. 3 

alin. (1), (2), (3), (4), (7). 

De asemenea, în vederea concretizării modului de 

implementare a prevederilor prezentului proiect de lege 

de către autoritățile indicate la art. 3, acesta a fost 

completat cu prevederi noi – alin. (4), conform noii 

redacții a articolului. 

Totodată, în rezultatul procedurii de avizare, în contextul 

propunerilor prezentate, a fost modificat subiectul 

competent să examineze cererile privind compensarea 

finanaciară de către stat a prejudiciului cauzat prin 

infracţiune. Astfel, examinarea şi dreptul de decizie 

asupra acestor cereri urmează să fie acordat unei comisii 

interdepartamentale (a se vedea art. 16, 17 din proiect). 

32. La art. 5 alin. (2) din proiect, sintagma „Acestea urmează a 

fi scutite parţial de plata unor impozite în conformitate cu 

legislaţia fiscală şi a legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti." 

şi art.19 „Regimul fiscal al compensaţiei financiare a 

prejudiciului cauzat prin infracţiune", urmează a fi excluse, 

deoarece principiile generale ale impozitării în Republica 

Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale 

şi al altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia 

fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, 

principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, modul şi 

condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei 

fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor 

fiscale şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora 

se stabilesc în Codul fiscal nr. l163-XIII din 24 aprilie 1997 şi 

legile pentru punerea în aplicare a titlurilor respective ale 

32. Nu se acceptă. 

Prevederile de la art. 5 alin. (2) este o normă de trimitere 

la legislaţia fiscală, adică la Codul fiscal, normă care se 

regăseşte şi în Legea nr. 837 din 17 mai 1996 cu privire 

la asociaţiile obşteşti, respectiv aceasta nefiind o novaţie.  

În partea ce se referă la art. 19 din proiect – acesta 

presupune modificarea Codului fiscal, dar, în nici un caz, 

excluderea prevederii din acest proiect de lege. 

Modificarea Codului fiscal, ca de altfel şi a altor acte 

legislative, cum ar fi Codul de procedură penală etc., 

urmează să aibă loc în cadrul altui proiect de lege, care 

va fi promovat ulterior adoptării prezentului proiect de 

lege.  
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Codului fiscal. 

Prin urmare, normele ce ţin de impozitare urmează să se 

regăsească numai în Codul fiscal şi legile pentru punerea în 

aplicare a titlurilor respective ale Codului fiscal. 

33. În acelaşi timp, prezentul proiect de lege prevede 

compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin 

infracţiune, fapt care prin esenţă presupune cheltuieli financiare, 

şi în cazul dat trebuie să conţină şi o acoperire financiară în 

acest sens, nu doar o intenţie. Or, potrivit prevederilor art. 131 

alin. (6) al Constituţiei RM „nici o cheltuială bugetară nu poate 

fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

În acest context se menționează că, proiectul în cauză nu este 

argumentat economico-financiar, în sensul exigenţelor instituite 

de alineatul d), din articolul 20 al Legii nr.780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative, potrivit cărora 

„concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul 

de lucru întocmeşte o notă de argumente care include 

fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea 

noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă 

natură”. În cazul dat, nu este anexat calculul estimativ privind 

cheltuielile necesare pentru adoptarea proiectului de lege 

respectiv. 

Suplimentar menţionăm că, la moment angajamentele deja 

asumate de către Guvern depăşesc posibilităţile financiare ale 

bugetului de stat şi asumarea de noi angajamente neasigurate cu 

suport financiar nu pot fi  acceptate. 

 

Prin urmare, proiectul urmează a fi reexaminat şi perfectat în 

contextul obiecţiilor expuse mai sus. 

33. Se acceptă conceptual. 

Tocmai pentru că la această etapă este imposibilă 

stabilirea cheltuielilor necesare pentru implementarea 

proiectului în partea ce se referă, în speţă, la 

compensarea financiară de către stat a prejudiciului 

cauzat prin infracţiune, dar şi avînd în vedere că, „la 

moment angajamentele deja asumate de către Guvern 

depăşesc posibilităţile financiare ale bugetului de stat” – 

implementarea prevederilor secţiunii a 4-a a capitolului 

III care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017 – a se 

vedea art. 21 din proiect. 

3. Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei 

Se comunică următoarele obiecte şi propuneri: 

 

34. La subiecții competenți în acordarea serviciilor de suport 

acordate victimelor infracțiunilor, se consideră imperios necesar 

revizuirea competențelor autorităților administrației publice 

centrale, în special, ale Ministerului Muncii Protecției Sociale și 

Familiei în calitate de autoritate centrală pe domeniul vizat. 

Argumentarea invocată eronat în nota informativă, doar în baza 

prevederilor Legii 45/2007 cu privire la prevenirea și 

combaterea violenței în familie și Legii 241/2005 privind 

prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, precum că 

Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familie este deja 

subiectul competent, nu poate fi abordat extensiv asupra tuturor 

victimelor infracțiunilor, prevăzute în proiectul de lege.  

34. Nu se acceptă. 

Autorul obiecţiei nu a justificat de ce argumentarea 

invocată de autorul proiectului privind stabilirea 

Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei ca 

autoritate competentă de promovarea politicilor în 

domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor este una 

eronată. Mai mult ca atît, motivarea autorului proiectului 

este una de facto, pe faţă şi nu poate fi negată. Astfel, nu 

este prezentat nici un contra-argument rezonabil şi 

consistent care să etaleze eroarea de abordare a 

subiectului în cauză de către autorul proiectului. 

35. Reieșind din prevederile art. 9 din proiect, cu privire la 

componentele de infracțiuni prevăzute de art. 150, 158, 160 a 

Codului penal, victimele cărora cad sub incidența proiectului de 

35. Nu se acceptă.  

Orice faptă care atentează la integritatea fizică a 

persoanei impune şi asistenţă medicală, dar, aceasta nu 
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lege, reabilitarea acestora ține de aspectul medical, cel psiho-

emoțional este o complementare la serviciul de bază. 

exclude asistenţa psihologică, uneori chiar psiho-

terapeutică pentru ca victima infracţiunii să poată depăşi 

emoţional situaţia în care a nimerit şi să se poată 

reintegra în societate.  

Asistenţa medicală urmează a fi cordată de către stat în 

conformitate cu legislaţia cu privire la asistenţa 

medicală.  

36. Totodată, se remarcă, că, actualmente, domeniul asistenței 

sociale dezvoltat la nivel central și local nu include totalitatea 

serviciilor de recuperare a victimelor infracțiunilor după profilul 

complex al acestora. 

Suplimentar se menționează că, potrivit Legii nr. 435 din 28 

decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, 

dezvoltarea serviciilor specializate și cu specializare înaltă este 

o funcție improprie autorităților administrației publice locale, 

context în care, conform prevederilor alin. (4) și (6) ale art. 6 

din legea menționată supra – „Delegarea de competențe este 

însoțită obligatoriu de asigurarea resurselor financiare necesare 

și suficiente realizării acestora”. Delegarea de competențe este 

efectivă doar din momentul în care a avut transferul resurselor 

financiare și materiale necesare și suficiente. 

36. Nu se acceptă conceptual abordarea acestui 

subiect. 

Doi ani în urmă, MMPSF a iniţiat subiectul 

„instituţionalizarea funcţiei de psiholog în cadrul 

subdiviziunilor teritoriale de asistenţă socială”. Avînd în 

vedere că aceste subdiviziuni pot să acorde şi asistenţă 

socială specializată, care ar putea fi şi psihologică, iar în 

categoria de beficiari sunt şi victimele violenţelor în 

familie, care, de asemenea au nevoie de această formă de 

asistenţă (asistenţă psihologică), se consideră oportună 

dezvoltarea acestor subdiviziuni, iar MMPSF urmează să 

se implice mult mai mult la identificarea oportunităţilor 

pentru a reuşi acordarea acestei asistenţe.  

Mai mult ca atît, conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 

45 din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, „Secţiile/direcţiile de 

asistenţă socială şi de protecţie a familiei, prin 

intermediul specialistului responsabil de domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie:  d) 

desfăşoară activitate de consiliere psihologică şi 

psihosocială a victimelor, în vederea lichidării 

consecinţelor actelor de violenţă în familie, prin 

mijloace proprii sau redirecţionînd cazul către 

specialişti din centrele de reabilitare”, iar în 

conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din aceeaşi 

lege, autoritatile administratiei publice locale au chiar 

şi obligatia de a sprijini accesul agresorilor familiali la 

consiliere psihologica – adică legea în cauză merge mult 

mai departe şi subdiviziunile respective au în vizor nu 

doar victima infrcţiunii în cauză, dar şi făptuitorul. 

 

Capacitatea de acordare a acestui serviciu ar putea fi 

realizată, fie prin instituţionalizarea funcţiei de psiholog, 

fie prin angajarea asistenţelor sociali care au studii în 

psihologie, fie prin instruirea în domeniul psihologiei a 

asistenţilor sociali deja angajaţi. Astfel, MMPSF 

urmează să depună toată diligența pentru a impulsiona 

dezvoltarea acestui serviciu. 

37. Actualmente, în Republica Moldova nu sunt definite 37. Nu se acceptă. 
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principiile de activitate ale serviciului psihologic, nu există 

pregătire specializată a acestora pe tipurile de beneficiari 

victime ale infracțiunilor, nu sunt Curriculum-uri naționale de 

instruire inițială și continuă, nu sunt mecanisme reglementate 

legal privind evaluarea competențelor profesionale, inclusiv 

acordarea gradelor de calificare și determinarea autorităților 

responsabile de domeniul vizat. 

Proiectul legii promovează asigurarea specializării și instruirii 

personalului care contactează direct victimele infracțiunii, dar, 

la momentul actual, nu sunt instituționalizate mecanismele și 

platformele, care ar realiza instruirea și specializarea 

intersectorială a personalului. Activitatea dată este implementată 

fragmentar, actualmente, cu suportul donatarilor. 

Universităţile din Republica Moldova au facultăţi de 

psihologie şi, anual, au promoţii care absolvesc aceste 

facultăţi. Respectiv, a afirma că, în prezent, nu există 

instruire iniţială în psihologie reprezintă o ignorare totală 

a posibilităţilor existente şi care pot fi şi necesită a fi 

valorificate pentru a reuşi acordarea asistenţei 

psihologice victimelor infracţiunilor. Pornind de la 

raţionamentele prezentate în această obiecţie, apare 

întrebarea, cum, actualmente, se realizează consilierea 

psihologică, spre exemplu, victimelor violenţei în 

familie, care, în temeiul Legii nr. 45 din 1 martie 2007 

cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie este o atribuţie inclusiv a subdiviziunilor de 

asistenţă socială şi protecţie a familiei.  

38. În alin. (7) art. 3 se încalcă cadrul normativ privind 

organizarea și funcționarea serviciilor sociale, care se realizează 

în baza regulamentelor și standardelor minime de calitate, unde 

se reglementează statele-tip pentru fiecare serviciu social. 

38. Nu se acceptă. 

Includerea unor prevederi într-o lege, va impune 

revederea regulamentelor care statuează organizarea şi 

activitatea acestor subdiviziuni. Se pare că autorul 

obiecţiei nu este la curent cu raportul forţei juridice între 

un act legislativ şi unul sub ordonat legii. 

Mai mult ca atît, nici una dintre subdiviziunile teritoriale 

de asistenţă socială şi protecţie a familiei nu a invocat 

depăşirea competenţelor prin norma de la art. 7 alin. (3) a 

prezentului proiect, mai ales ă acesta se referă la 

verificarea capacităţilor persoanlului angajat de către 

organizaţiile necomerciale sau persoanele juridice cu 

scop lucrativ care activează în domeniul reabilitării 

victimelor infracţiunilor. Norma de la alin. (7) a fost 

modificată, astfel încît se menţionează că Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei consolidează 

capacităţile resurselor umane din domeniul reabilitării 

victimelor infracţiunilor – atribuţie pe care o are, în 

prezent, în domeniul resusrelor umane care activează în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

39. În art. 5 sunt încălcate principiile de contractare a 

prestatorilor de servicii sociale, care sunt determinate de un șir 

de principii, printre care modul de organizare și funcționare 

conform cadrului normativ pentru servicii sociale, acreditarea   

prestatorilor de servicii sociale și contractarea în baza normelor 

speciale de achiziții publice.  

39. Nu se acceptă. 

Art. 5 reglementează în mod special organizaţiile 

necomerciale care activează fără implicarea autorităţlor 

publice sau implicarea acestora din urmă rămîne la 

latitudinea organizaţiilor respective. Situaţia menţionată 

în obiecţie este reglementată de art. 3 alin. (5) care indică 

doar despre faptul că Autorităţile publice centrale, la 

realizarea atribuţiilor sale privind acordarea serviciilor 

de suport victimelor infracţiunilor, pot implica 

organizaţii necomerciale sau unor persoane juridice cu 

scop lucrativ, care activează în domeniul reabilitării 

victimelor infracţiunilor, sau autorităţile administraţiei 
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publice locale. Modul de implicare a acestor organizaţii 

umrează să se facă fie conform legislaţiei cu privire la 

achiziţiile publice, fie într-un alt mod neinterzis de lege. 

Nu este obiectivul prezentei legi de a reglementa modul 

de cooperare a autorităţilor publice centrale cu 

organizaţiile necomerciale sau cu persoane juridice cu 

scop lucrativ din domeniul reabilitării victimelor 

infracţiunilor. 

40. Mecanismul de acordare a consilierii psihologice stipulat în 

art. 8 depăşeşte atribuţiile Direcțiilor asistență socială și 

protecție a familiei.  

40. Nu se acceptă. 

Atribuţiile acestora sunt, eventual, doar completate, 

întrucît, noile atribuţii sunt reglementate, de asemenea 

printr-o lege organică, aşa cum la vremea respectivă a 

făcut Legea nr. 45 din 1 martie 2007 cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Mai mult 

ca atît, prezenta lege nu instituie atribuţii absolut noi, 

dar, doar extinde cercul de benificari ai atribuţiilor 

existente în prezent în competenţa acestor subdiviziuni. 

41. Se remarcă, că, la stabilirea compensării financiare de către 

stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune nu s-a luat în 

considerație aspectul trans-național al unor infracțiuni, care este 

prevăzut în mai multe tratate internaționale, ca de ex. Convenția 

Europeană cu privire la prevenirea și combaterea traficului de 

ființe umane, Convenția de la Istanbul.  

41. Nu se acceptă. 

Mecanismul de compensare finanaciară de către stat a 

prejudiciului cauzat prin infracţiune stabilit prin 

prezentul proiect de lege trebuie înţeles prin prisma 

Convenţiei europene privind despăgubirea victimelor 

infracţiunilor violente (la care RM nu este parte), dar nu 

ca un mecanism care să implementeze prevederile altor 

instrumente internaţionale. Urmează a fi studiată Nota 

informativă la proiect pentru a înţelege natura 

compensaţiei reglementată de prezentul proiect.  

42. Reieșind din cele expuse, se concluzionează că 

implementarea unui proiect de lege privind reabilitarea 

victimelor infracțiunilor impune necesitatea dezvoltării cadrului 

normativ, instituțional și organizațional,  cu delimitarea clară a 

responsabilităților tuturor autorităților publice centrale, delegare 

de competențe pentru autoritățile administrației publice locale și 

nu în ultimul rînd cu estimarea și alocarea surselor financiare. 

42. Toate cele invocate sunt reglementate în proiect, 

implementarea căruia, cu adevărat presupune dezvoltarea 

cadrului instituţional şi organizaţional. Totuşi, abordarea 

MMPSF este una superficială şi pare a fi o tentativă de 

eschivare de la identificarea soluţiilor optime pentru a 

asigura o astfel de dezvoltare.   

4. Ministerul Sănătății 43. În limita competențelor funcționale, comunică lipsă de 

obiecții sau propuneri, doar cu mențiunea de a revedea 

conținutul din punct de vedere gramatical și ortografic. 

43. Se acceptă. 

5.  Centrul Național Anticorupție Se comunicăm următoarele: 

44. La art. 17 din proiect se stabileşte că „(1) Cererea privind 

acordarea compensaţiilor financiare, împreună cu actele 

anexate la aceasta, se examinează de către Ministerul Justiţiei 

în termen de 30 de zile de la depunere. (2) În rezultatul 

examinării cererii, ministrul justiţiei decide acordarea 

compensaţiei financiare şi stabileşte cuantumul compensaţiei 

sau refuză motivat acordarea acesteia” – se consideră necesar 

de a se revedea mecanismul unilateral de acordare a 

44. Se acceptă. 

Autoritatea competentă cu examinarea cererilor privind 

compensarea finanaciară de către stat a prejudiciului 

cauzat prin infracţiune şi de a decide asupra acordării sau 

neacordării acestei compensări a fost modificată, aceasta 

urmînd să fie o comisie interdepartamentală. A se vedea 

art. 16, 17 din proiect. 
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compensaţiilor financiare de către stat a prejudiciului cauzat 

prin infracţiune şi optăm pentru instituirea unui mecanism 

colegial pentru luarea deciziei date. În special, în ceea ce 

priveşte stabilirea cuantumului despăgubirii trebuie să participe 

obligatoriu reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei ca autoritate centrală responsabilă de 

promovarea politicii Guvernului în domeniul reabilitării 

victimelor infracţiunilor, potrivit alin. (l) art.3 al prezentului 

proiect.  

Totodată, conform pct.6 din Hotărârea de Guvern nr.691 din 

17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului 

central al acestuia, ministerul sus-citat deţine atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale, în special este responsabil de 

dezvoltarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi 

de suport şi protecţie a persoanelor defavorizate. 

 

Reieşind din categoriile de infracţiuni pentru care urmează să se 

aplice compensarea financiară de către stat pentru prejudiciul 

cauzat (în mare parte sunt infracţiunile ce atentează la viaţa şi 

integritatea fizică şi psihică a persoanei), la fel, luând în 

considerare prevederile alin.(l) art.18 şi art.15 din proiect, ca 

factor de decizie ar trebui implicaţi şi reprezentanţii Centrului 

de Medicină Legală de pe lângă Ministerul Sănătăţii, ca 

autoritate competentă în aprecierea justă a prejudiciului cauzat 

vieţii şi integrităţii victimei infracţiunii. 

 

În scopul acordării unei transparenţe procesului de acordare a 

compensaţiei financiare victimelor infracţiunii, se consideră 

oportun de a implica şi reprezentanţii organizaţiilor 

necomerciale care activează în domeniul reabilitării victimelor 

infracţiunilor.  

 

În concluzie, se menţionează că pentru a evita orice abuz în 

luarea deciziei de acordare sau refuz a compensaţiei financiare 

în contextul normelor şi a se stabili un cuantum just şi 

argumentat al compensaţiilor date, se consideră necesară 

instituirea unui mecanism de luare a deciziei colegial cu 

implicarea: Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, Centrului de Medicină Legală şi 

reprezentanţii organizaţiilor necomerciale care activează în 

domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor. La fel, o decizie 

colegială ar garanta respectarea pct.8.3 şi 8.4 din Recomandarea 

Rec(2006)8 a Comitetului de Miniştri adresată Statelor Membre 

privind asistenţa acordată victimelor infracţiunilor, care 
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stabileşte că „8.3 Compensaţiile acordate victimelor ar trebui să 

se bazeze pe principiul solidarităţii sociale. 8.4 Compensaţiile ar 

trebui să fie acordate fără întârzieri nejustificate, la un nivel 

corect şi adecvat”. 

45. Într-o altă ordine de idei, se atenţionează asupra prevederilor 

de la alin. (1) art.18 din proiect, mai exact asupra mărimii 

totale a compensaţiei financiar care nu poate depăşi marja de 

70% din suma prejudiciului stabilit conform art.15. În mod 

repetat, se menţionează că stabilirea unilaterală a cuantumului, 

în asemenea condiţii generale, poate provoca abuzuri din partea 

subiectului decizional, întrucât, în lipsa impunerii unor limite, în 

devierea procentului acordat (nu poate depăşi 70% din suma 

prejudiciului indicat), în funcţie de gravitatea infracţiunii, va fi 

posibilă aplicarea cotei procentuale neuniformă, de la caz la caz, 

în dependenţă de scopurile şi interesele urmărite (într-un caz 

acordându-se toate 70%, iar în altele 30% sau 50%, fără criterii 

clare). Dat fiind acest fapt, se consideră binevenită 

implementarea practicii Lituaniene la acest capitol, prin 

stabilirea unor cote procentuale în funcţie de gravitatea 

infracţiunii săvârşite asupra victimei. 

45. Se acceptă conceptual necesitatea reformulării 

normei pentru a nu lăsa loc de aplicare neuniformă a 

acesteia. Astfel aceasta a fost modificată, statuînd clar 

că, mărimea totală a compensaţiei financiare acordată de 

către stat este de 70% din prejudiciul calculat conform 

art. 15 din proiectul de lege, dar această sumă nu va 

putea depăși 10 salarii medii lunare pe economie.  

6. Procuratura Generală Se menţionează următoarele referinţele pe marginea subiectului 

abordat: 

46. Angajamentul asumat de Republica Moldova în faţa 

organismelor europene implică nu doar promovarea în practică 

a regulilor şi normelor consfinţite în convenţiile şi 

recomandările existente, dar şi racordarea la viziunile şi 

tendinţele noi în domeniul justiţiei, care sînt catalizate urmare a 

dezvoltării societăţii democratice şi îmbunătăţirii (sporirii) 

calitative a procesului de implementare a drepturilor omului. În 

acest context, este evident că asigurarea reabilitării victimelor 

infracţiunii reprezintă una din marile provocări ale statelor de a 

reuşi în adoptarea celor mai eficiente măsuri menite să 

garanteze preeminenţa dreptului şi consolidarea încrederii 

societăţii în aderenţa instituţiilor publice la valorile 

fundamentale. 

Pornind de la aceste premise, existenţa unui cadru legislativ 

referitor la garanţiile oferite de stat în vederea asigurării 

reabilitării victimelor infracţiunii este imperios necesar, astfel 

încît să fie posibilă crearea unui mecanism viabil, corespunzător 

caracteristicilor sistemului de drept şi realităţilor sociale din ţara 

noastră. 

46. - 

Evaluînd textul proiectului Legii cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunii, propus de Ministerul Justiţiei se 

consideră oportun să se intervină cu unele referinţe, care, 

conform opiniei Procuraturii Generale, se impun întru 

îmbunătăţirea conţinutului acestui act normativ: 

47. Nu se acceptă. 

Reabilitarea victimelor presupune inclusiv suportul la 

exercitarea drepturilor pe care le au acestea, nu neapărat 

în contextul procesului penal, dar și în afara acestuia 

(cum ar fi dreptul la informare, dreptul la asistență 
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47. Astfel, dacă e să se pornească de la însăşi denumirea legii în 

speţă, se impune ca în prevederile generale ale actului normativ 

să fie inserată inclusiv definirea termenului de reabilitare a 

victimelor care, potrivit conţinutului său constitutiv şi valorii 

sociale, ar trebui să fie identificat ca un institut extra-procesual, 

menit să garanteze acordarea ajutorului pentru persoanele-

victime ale infracţiunii, astfel, încît acestora să le fie acordată 

posibilitatea redobîndirii aprecierii de sine, restabilirii 

sistemului de valori şi încrederii în propria demnitate. 

Respectiv, termenul de reabilitare a victimelor infracţiunii nu 

trebuie confundat sau suprapus cu noţiunea de protecţie şi 

respectare a drepturilor şi intereselor victimelor infracţiunii, 

ceea ce de fapt reprezintă un principiu fundamental al 

procesului penal. 

La acest compartiment este relevant să se invoce prevederile art. 

l alin. (2) din Codul de procedură penală, care reglementează 

expres că: „procesul penal are ca scop protejarea persoanei, 

societăţii şi statului de infracţiuni”, fiind astfel ex officio 

introdusă obligaţia organelor de drept de a proteja şi respecta 

drepturile victimelor infracţiunii. 

În sensul prezentului proiect de lege (în continuare - Proiect), 

reabilitarea victimelor infracţiunii presupune o altă conotaţie de 

restabilire a echităţii sociale şi anume acordarea, pe principii de 

toleranţă, solidaritate şi empatie, a ajutorului în vederea 

depăşirii consecinţelor traumatizante, cauzate prin infracţiune. 

Avînd în vedere modul de expunere a alin. (l) art. l din proiect, 

se sugerează că scopul prioritar urmărit este „protecţia şi 

respectarea drepturilor şi intereselor victimelor infracţiunilor”, 

aspect care este deja reglementat în legislaţia procesual-penală, 

pe cînd conceptului de reabilitare a victimelor infracţiunilor îi 

revine un rol subsidiar, ceea ce este în detrimentul obiectivului 

urmărit prin elaborarea actului normativ în speţă. 

juridică în afara procesului penal, dreptul la consiliere 

psihologică). Respectiv, crearea unor condiții minime 

pentru respectarea drepturilor si intereselor victimelor 

infracțiunilor, de asemenea reprezintă un obiectiv al 

proiectului de lege vizat.   

48. Concomitent, titlul actului normativ, care vizează 

„reabilitarea victimelor infracţiunii” reprezintă o noţiune largă, 

ce include toate persoanele victime ale tuturor componenţelor 

de infracţiune, pe cînd în alin. (2) art. l din proiect se deduce că 

„prezenta lege reglementează categoriile de victime ale 

infracţiunilor cărora li se aplică prevederile sale”, fiind 

posibilă o interpretare ambiguă, capabilă să genereze speculaţii 

despre admiterea unei discriminări, or, textul unui act legislativ 

trebuie să fie consecutiv şi să nu permită vreun decalaj, ce ar 

putea să aducă atingere principiului egalităţii tuturor în faţa 

legii. 

48. Nu se acceptă. 

Titlul actului este unul generic și urmează a fi interpretat 

în coroborare cu prevederile acestuia. Avînd în vedere că 

legea prevede anumite servicii puse la dispoziția 

victimelor ca un suport acordat din partea statului și nu 

ca o obligație a acestuia din urmă, asumate prin nu știu 

care instrument legal național sau internațional. Mai mult 

ca atît, aplicarea actului prevede implementarea 

(aplicarea) normelor statuate la articolele acestuia și nu a 

titlului său, întrucît, consecințe juridice sunt generate de 

normele de drept, or, titlul, per se, nu este o normă de 

drept.  

49. În alin. (3) art. l din proiect, autorii au definit noţiunea de 49. Nu se acceptă. 
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„victimă a infracţiunii”, care prin conţinutul său semantic şi 

semnificaţia juridică, este diferită de reglementările art. 58 alin. 

(l) din Codul de procedură penală, existînd riscul de a crea 

dileme de aprecieri în ipoteza existenţei a două definiţii pentru 

unul şi acelaşi subiect. 

Noțiunile se oferă, anume în situația în care același 

cuvînt se utilizează cu sensuri diferite. Tocmai din aceste 

considerente, norma de la art. 1 alin. (3) se începe cu 

cuvintele „În sensul prezentei legi,” – pentru a accentua 

că, doar în limitele acestei legi, noțiunea de „victimă a 

infracțiunii” se utilizează cu un alt sens, decît cel general 

cunoscut sau cel utilizat în alte acte legislative, cum ar fi 

în Codul de procedură penală. 

50. În continuare, în capitolul II al proiectului, autorii au 

operat cu noţiunea de „sistemul serviciilor de suport”, pe cînd, 

se consideră binevenit a se păstra continuitatea conceptului 

legii şi a se utiliza formula de „sistemul serviciilor de 

reabilitare acordate victimelor infracţiunii”. 

50. Nu se acceptă. 

„Serviciile de suport” este un concept mult mai larg care 

presupune nu doar „reabilitare” așa cum este perceput 

acest concept, dar și contribuirea la realizarea drepturilor 

și intereselor victimelor, fie prin consiliere 

informațională, fie prin asistență juridică etc. prin 

utilizarea acestei expresii nu se încalcă conceptul 

proiectului, mai ales că natura serviciilor propuse de 

către stat asta și presupune – un suport pe care statul îl 

acordă acestor subiecți. 

51. Din conținutul alin. (5) - (7) din art. 3 din proiect nu 

rezultă clar care sunt criteriile de selectare şi modalităţile de 

antrenare a persoanelor juridice de drept privat în activitatea de 

acordare a serviciilor de reabilitare a victimelor infracţiunii. De 

asemenea nu este clar cum instituţiile enumerate în alin. (4), în 

special Procuratura, va face specializarea şi instruirea 

personalului care contactează direct cu victimele infracţiunilor. 

51. Normele de la art. 3 alin. (5) – (7) nu indică exact 

anumite criterii de selectare a organizațiilor necomerciale 

sau persoane juridice care activează în domeniul 

reabilitării victimelor infracțiunilor (probabil asta a avut 

în vedere autorul obiecției cînd a numit acești subiecți 

„persoane juridice de drept privat”), acestea urmînd a fi 

stabilite de autoritățile care vor solicita implicarea 

mediului neguvernamental la realizarea obiectivelor în 

domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor. 

  Instruirea personalului urmează să aibă loc fie prin 

participarea la ateliere, la cursuri de instruire etc. 

52. Mai mult de atît, deşi în art. 3 se operează cu noţiunile de 

organizaţii necomerciale şi unele persoane juridice cu scop 

lucrativ, care activează în domeniul reabilitării victimelor 

infracţiunilor”, în art. 5 au fost reglementate numai aspectele ce 

ţin de organizaţiile necomerciale. 

52. Avînd în vedere că persoanele juridice cu scop 

lucrativ nu beneficiază, în conformitate cu prevederile 

proiectului, de careva atitudini speciale și sunt 

nominalizate doar din considerentul de a nu limita cercul 

de subiecți care pot să activeze în domeniul reabilitării 

victimelor infracțiunilor, includerea unui articol separat 

dedicat în special doar acestora nu este necesară.  

53. Concomitent, nu este clară necesitatea oferirii, cumulativ, a 

mai multor privilegii organizaţiilor necomerciale, aşa după cum 

rezultă din alin. (2) art. 5 din proiect. 

53. Privilegiile prevăzute de art. 5 alin. (2) sunt privilegii 

oferite în conformitate cu prevederile Legii nr. 837 din 

17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești, nedepășind 

cadrul statuat de ultima. 

54. Potrivit art. 6 al proiectului, care vizează consilierea 

informaţională a victimelor infracţiunilor, se deduce că se are 

în vedere prezentarea de informaţii relevante persoanei, atunci 

cînd o plîngere deja a fost depusă (oral sau în scris), ceea ce 

pune în dificultate aprecierea necesităţii existenţei prevederii 

de la lit. b) alin. (l) art. 6. 

54. Nu se acceptă. 

Consilierea informațională poate fi acordată cînd o 

cerere încă nu este depusă, cînd un proces penal nu este 

încă pornit, iar asta se referă, spre exemplu, la cazurile în 

care pornirea urmăririi penale are loc doar în baza 

plîngerii.  
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Aplicarea art. 6 alin. (1) urmează să aibă loc 

corespunzător, reieșind din circumstanțe, de etapa la care 

se află cazul cu privire la fapta infracțională.  

55. Totodată, este de menţionat că prevederea de la lit. c) alin. 

(l) art. 6, inserată în sfera consilierii informaţionale, este deja 

reglementată de Codul de procedură penală, fiind constituită ca 

o parte indispensabilă a procesului penal (art. art. 111 alin.(2), 

art.105 alin.(6), art. 369 din Codul de procedură penală).  

55. În pofida existenței normei de la lit. c) a alin. (1) al 

art. 6 din proiect în Codul de procedură penală, indicarea 

acestor informații la categoria de informații ce urmează 

să-i fie puse la dispoziție victimei nu încalcă nici într-o 

formă prevederile CPP și nici nu dăunează în vreun fel 

scopurilor urmărite – contribuirea la realizarea 

drepturilor și intereselor victimei, precum și reabilitarea 

acesteia.  

56. De asemenea urmează ca la art.6 alin. (l) cuvintele „şi 

procurorului” de substituit cu cuvintele „sau procurorului”. 
56. Se acceptă parțial. 

Conjuncția „și” a fost substituită prin virgulă, pentru a nu 

crea confuzii la interpretare și aplicare. 

57. În alin. (2) art. 6 din proiect se operează cu noţiuni 

improprii Codului de procedură penală „materialele cu privire 

la infracţiune”. Avînd în vedere că există noţiuni procesual- 

penale relevante: proces penal, cauză penală, dosar penal 

urmează a ajusta conţinutul textului. 

57.  Nu se acceptă. 

Codul de procedură penală operează cu noțiunea de 

„materiale penale” – a se vedea, spre exemplu, art. 52 

alin. (2) pct. 1
1
), 3

3
, alin. (2

1
) din CPP. 

58. În art. 9 la alin. (1) şi respectiv art. 12 alin. (2), de 

completat cu art.art. 175 (acostarea copiilor în scopuri sexuale), 

201
1 
(violenţa în familie), 206 (trafic de copii). 

58. Se acceptă. 

Referitor la art. 175 din CP, acesta, deja, se regăsește în 

textul art. 9 alin. (1) și art. 12 alin. (2), celelalte urmînd a 

fi incluse. 

59. La secţiunea a 3-a „Asistenţă juridică gratuită” urmează 

a se lua în consideraţie reglementările exprese din alin. (4) art. 

58 din Codul de procedură penală, precum şi drepturile de care 

dispun succesorii în procesul penal. 

59. S-a luat în considerație că, actualmente, CPP conține 

alte prevederi referitoare la asistența juridică garantată de 

stat. Totuși, în condițiile în care există anumite 

neconcordanțe între prevederile proiectului de lege vizat 

și prevederile în vigoare, în partea ce se referă la 

asistența juridică gratuită, norma de la art. 21 pct. 1) lit. 

a) prevede că Guvernul urmează să prezinte 

Parlamentului, în termen de 3 luni de la publicare, 

propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în 

concordanță cu prezenta lege. 

60. În proiect au fost indicate condiţiile în care victima nu 

dispune de dreptul la compensarea financiară acordată de stat 

pentru prejudiciul cauzat prin infracţiune, fiind consemnat, în 

acest sens, inclusiv şi faptul că nu pot fi despăgubite financiar 

victimele care „la data săvîrşirii infracţiunii pentru care se 

solicită compensarea financiară, este condamnată definitiv şi 

are antecedente penale nestinse pentru săvîrşirea unei 

infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave”.  

Se consideră că o asemenea abordare va exclude posibilitatea 

valorificării acestui drept de către persoanele care se află în 

detenţie (fiind condamnate definitiv), în privinţa cărora au fost 

comise, de exemplu, acţiuni de tortură, tratament inuman sau 

degradant. 

60. Modul în care a fost înțeleasă norma este unul 

corespunzător sensului pus de autorul proiectului în 

norma dată. Mai mult ca atît, trebuie luate în considerație 

următoarele. 

 Parte a Convenției europene privind despăgubirea 

victimelor infracțiunilor violente (la care RM nu este 

parte, dar care a stat la baza prezentului proiect, în partea 

ce se referă la reglementarea compensării de către stat a 

prejudiciului cauzat prin infracțiune) şi subiect care 

urmează să-şi aducă contribuţia la despăgubirea victimei 

este Statul (a se vedea art. 1 şi 2 din convenţie). 

Respectiv decizia de a reduce sau de a refuza 

compensația financiară în condiţiile art. 7, 8 din 



19 
 

Convenție – este o decizie a statului care urmează să 

transpună convenţia în legislaţia naţională. În cazul 

nostru, statul prin condiţiile statuate în proiectul 

respectiv de lege refuză acordarea compensaţiei 

financiare victimei care, la data săvîrşirii infracţiunii 

pentru care solicită compensare, este condamnată 

definitiv şi are antecedente penale nestinse pentru 

săvîrşirea unei infracţiuni grave sau pentru o infracţiune 

săvîrşită prin participare la un grup criminal organizat 

sau organizaţie criminală. În virtutea celor relevate, se 

deduce că statul prin lege, decide cui să-i dea şi cui - nu, 

compensare financiară a prejudiciului. Compensarea de 

către stat a prejudiciului finanaciar trebuie înţeleasă ca 

un un suport pe care statul vine să-l acorde victimei, dar 

o obligaţie pe care acesta şi-a asumat-o. Mai mult ca atît, 

nici măcar convenţia indicată nu reglementează 

intervenţia statului ca o obligaţie de arestitui prejudiciul, 

dar statuează că statul urmează să „îşi aducă contribuţia” 

(art. 2 alin. (1) din convenţie) la recuperarea 

prejudiciului, şi nu la compensarea totală a acestuia, or, 

răspunderea penală este una personală. Astfel, includerea 

unor condiţii pentru compensarea prejudiciului este un 

atu al statului în cazul acestor raporturi. Astfel, nu putem 

vorbi despre încălcarea egalității în fața legii. 

61. Nu se acceptă prevederile secţiunii a 4-a a Capitolului III 

din proiect (art. 12-19) în redacţia prezentată. 

Raţionamentele constau, în special, în faptul imposibilităţii 

acoperirii financiare a statului pentru categoriile de infracţiuni 

prevăzute la art. 12 alin. (2), ţinînd cont de faptul că multe cauze 

penale privind urmărirea penală a acestor categorii de 

infracţiuni sunt suspendate conform art. 287
1
 alin. (1) pct. 2) 

CPP. 

61. Nu se acceptă. 

În calitate de justificare, autorul propunerii vorbește 

despre faptul suspendării cauzei penale. Totuși, la o 

examinare atentă a articolelor care reglementează 

compensarea financiară de către stat a prejudiciului 

cauzat prin infracțiune, se va vedea că un element 

esențial este ca procesul penal în cauza dată să fie 

încheiat prin emiterea unei hotărîri (lato senso) definitive 

pe cauză. În cazul suspendării cauzei, statul nu 

compensează prejudiciul.  

Suplimentar, menționăm că, tocmai pentru a asigura 

capacitatea statului de a-și executa obligația asumată, 

punerea în vigoare a prevederilor referitoare la 

compensarea de către stat a prejudiciului cauzat prin 

infracțiune, a fost extinsă cu 2 ani. 

62. Formularea şi redactarea condiţiilor pentru care poate fi 

solicitată compensarea financiară de către stat a cheltuielilor 

victimei infracţiunii este ambiguă şi pe alocuri, neînţeleasă. 

Spre exemplu, la art. 14 alin. (1) lit. c) al proiectului (ultima 

frază), se indică ca temei de drept pentru solicitarea unei 

asemenea compensaţii - existenţa unei ordonanţe a procurorului 

de clasare a procesului penal din motivul neidentificării 

62. Se acceptă. 

Cazurile de clasare a cauzei penale au fost scoase de sub 

incidența legii respective. 
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făptuitorului, cu toate că prevederile art. 286 CPP prevede 

clasarea procesului penal de către procuror atunci cînd în cauza 

penală nu este bănuit sau învinuit şi există una din 

circumstanţele prevăzute la art. 275 pct. l)-3) CPP. Dacă prin 

ipoteză ar fi aplicabile prevederile mai-sus citate ale proiectului 

de lege propus spre avizare, atunci fiecare caz de clasare a 

procesului penal ar fi susceptibil de solicitare a compensaţiei 

financiare din partea statului, chiar şi pentru temei de reabilitare 

(art. 286 CPP „...lipsa bănuitului sau învinuitului şi pentru 

existenţa unei circumstanţe prevăzute de art. 275 pct. 1 -3 

CPP.”). 

63. Un alt exemplu constă în formularea alin. (3) al art. 14 din 

proiect, în care se indică că în caz de constatare, la data 

emiterii (pronunţării, ar fi corect din punct de vedere 

procedural) hotărîrii instanţei de judecată în cadrul acţiunii 

civile născute din cauza penală, că statul deja a compensat 

financiar cheltuielile, atunci respectiva instanţă de judecată va 

deduce din suma compensaţiei suma deja achitată de stat, iar 

restul urmînd a fi achitat de făptuitor la bugetul de stat. De aici 

nu este clar cum făptuitorul să fie impus la achitarea diferenţei 

de bani în bugetul de stat, atîta timp cît această pretenţie nu a 

fost formulată, printr-o acţiune civilă separată de Ministerul 

Finanţelor sau Justiţiei, după caz. 

63. Nu se acceptă. 

Pentru a putea solicita compensarea de către stat a 

prejudiciului cauzat prin infracțiune nu este necesară 

inițierea unei acțiuni civile separate de către Ministerul 

Justiției sau Ministerul Finanțelor. Condițiile sunt cele 

relevate la alin. (1) – condiție obligatorie este ca victima 

să se fi constituit parte civilă – adică să fie inițiată o 

acțiune civilă în cadrul procesului penal. Astfel, victima 

se poate adresa Ministerului Justiției pentru a solicita 

compensarea prejudiciului chiar dacă acțiunea civilă 

inițiată în cauza penală nu a fost încheiată. Tocmai 

pentru aceste cazuri – este necesară existența normei de 

la alin. (3) al art. 14 – pentru ca statul să poată să 

recupereze de la făptuitor prejudiciul pe care l-a 

compensat, or, nu trebuie să uităm că răspunderea penală 

este individuală, iar intervenire suportului statului nu 

absolvă făptuitorul de obligația de a restitui prejudiciul 

pe care l-a cauzat prin infracțiune. 
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64. Nu se susţine în mod absolut ca cererile de compensare a 

cheltuielilor de către stat să fie examinate unilateral de 

Ministerul justiţiei, în persoana ministrului justiţiei. Asemenea 

cereri, urmează a fi examinate fie în cadrul unei comisii 

interdepartamentale fie direct în instanţa de judecată, în 

condiţiile Legii nr. 87/2011 sau Legii nr. 1545/98. Totodată, 

potrivit prevederilor alin. (5) al art. 17 din proiectul legii 

(potrivit căreia decizia ministrului justiţiei cu privire la 

compensarea financiară poate fi atacată în instanţa de 

contencios administrativ) impune o sarcină excesivă titularilor 

acestui drept subiectiv faţă de cei stabiliţi în Legile nr. 1545/98 

şi 87/2011 (care se pot adresa direct în instanţa de judecată 

pentru compensarea daunelor cauzate direct sau indirect de către 

stat), deoarece potrivit redacţiei actuale a Codului de procedură 

civilă (art. 33 şi 33
1
), cauzele de contencios administrativ se 

soluţionează în fond de judecători şi, pe cale de consecinţă, sunt 

supuse căilor ordinare de contestare (apel şi recurs) ca şi oricare 

pricină civilă în procedura contencioasă. 

 

 Se propune spre studiere practicile internaţionale în acest sens. 

În România de potrivit art. 31 din Legea nr. 211/2004 cu privire 

la unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor „Cererea de compensaţie financiară se depune la 

tribunalul în a cărui circumscripţie domiciliază victima şi se 

soluţionează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru 

acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor, 

constituite în fiecare tribunal. 

Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor 

infracţiunilor este alcătuită din cel puţin doi judecători, 

desemnaţi pentru o perioadă de 3 ani de Adunarea generală a 

judecătorilor tribunalului”. 

Cererea de compensaţie financiară se soluţionează în camera de 

consiliu, cu citarea victimei. Mai mult ca atît, potrivit actului 

legislativ, participarea procurorului este obligatorie la şedinţa 

unde se examinează cererea. 

64. Se acceptă. 

A fost revizuit mecanismul, fiind instituită o comisie 

interdepartamentală, constituită din reprezentanți ai 

Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei și Ministerului Finanțelor. 

 

În partea ce se referă la practica României – aceasta a 

fost studiată încă la etapa inițierii procesului de elaborare 

a prezentului proiect, aceasta nefiind aplicabilă 

Republicii Moldova, în primul rînd pornind de la 

organizarea instanțelor judecătorești din RM, numărul de 

judecători în instanțe. 

 Totodată, aducem la cunoștință că practica acordării 

acestei compensații de către o autoritate administrativă 

centrală este și ea cunoscută de alte state europene. 

Astfel, în Lituania și Cehia,  instituția care decide asupra 

acestor cereri este, de asemenea, Ministerul Justiției. În 

Austria, Estonia, Germania – cererile se depun și se 

examinează de către instituții cu competențe în 

promovarea sau implementarea politicilor sociale.  

Respectiv, practica acordării Ministerului Justiției a 

acestei competențe nu ar fi o novație. 

65. Avînd în vedere referinţele formulate, precum şi importanţa 

instituţională a proiectului actului normativ de referinţă, se 

consideră oportună crearea unui grup comun de lucru, în cadrul 

căruia să fie convocaţi reprezentanţi de la instituţiile publice 

relevante, pentru dezbateri referitoare la activitatea abordată în 

prezentul proiect de lege, în vederea asigurării perfecţionării 

conţinutului acestuia. 

65. Nu se acceptă. 

La această etapă crearea unui grup de lucru este 

irelevantă. Tocmai pentru a vedea problemele admise de 

proiect și pentru a identifica soluțiile optime, proiectul a 

fost supus procedurii avizării și, suplimentar, va fi 

prezentat în cadrul unei runde de dezbateri publice. 

7. Consiliului Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată de 

Stat 

În urma examinării proiectului Legii, se comunică următoarele: 

 

66. În întreg textul legii, sintagma „asistență juridică gratuită”, 

urmează a fi înlocuită cu sintagma „asistență juridică garantată 

66. Se acceptă. 
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de stat”. 

67. La alin. (1) al art. 11, sintagma „conform prevederilor”, va 

fi înlocuită cu sintagma „în conformitate cu prevederile”, iar 

după prepoziția „și”, urmează a fi introduse cuvintele „în 

condițiile”. 

67. Se acceptă. 

68. Alin. (2) al art. 11, este în contradicție cu prevederile art. 58, 

alin. (4) pct. (2) al Codului de procedură penală, nr. 122 din 14 

martie 2003, care prevede  că „Victima unei infracţiuni deosebit 

de grave sau excepţional de grave contra persoanei, victima 

torturii, tratamentelor inumane sau degradante, indiferent de 

faptul dacă este recunoscută în calitate de parte vătămată sau 

parte civilă, dispune de asemenea de următoarele drepturi: … să 

fie asistată, în condiţiile legii, de un avocat care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat în cazul în care nu dispune de mijloace 

băneşti pentru a plăti avocatul.” De asemenea, Legea cu privire 

la asistența juridică garantată de stat, nr. 198 din 26 iulie 2007, 

stabilește în art. 20 categoriile de persoane care pot beneficia de 

asistență juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor, 

victima torturii neîncadrîndu-se în aceste categorii, cu excepția 

copiilor victime ale infracțiunilor.  

  Deci, potrivit cadrului normativ în vigoare, victima torturii nu 

poate beneficia de asistență juridică garantată de stat 

necondiționat, or, prin urmare, este inevitabil un conflict de 

norme. 

68. Nu se acceptă. 

Normele care nu corespund prevederilor în vigoare ale 

CPP și Legii nr. 198 din 26 iulie 2007, urmează să fie 

aduse în concordanță cu prevederile prezentului proiect. 

Includerea victimei torturii în această categorie 

reprezintă o măsură, suplimentară celorlalte propuse de 

prezentul proiect, în vederea facilitării reabilitării 

victimelor acestor categorii de infracțiuni.  

69. Tot la alin. (2) al art. 11, sintagma „persoana asupra căreia 

a fost săvîrșită infracțiunea de tortură” va fi înlocuită cu 

sintagma „victima torturii”. 

69. Nu se acceptă. 

În contextul prezentului proiect de lege, noțiunea de 

„victimă” reprezintă un concept mult mai larg, or, 

intenția autorului este ca extinderea cazurilor de acordare 

a asistenței garantate de stat să aibă loc doar în partea ce 

vizează persoanele care au reprezentat victima directă a 

actelor de tortură, adică persoanele asupra cărora tortura 

a fost săvîrșită în mod direct. 

70. Profitînd de această ocazie, se subliniază faptul că CNAJGS 

este deschis pentru orice conlucrare şi va fi recunoscător pentru 

orice suport acordat în vederea consolidării şi dezvoltării 

sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

70. -  

8. Secretariatul permanent al 

Comitetului naţional pentru 

combaterea traficului de fiinţe 

umane 

Se comunică următoarele obiecţii şi amendamente: 

 

71. La art. 1 alin. (3), în vederea uniformizării termenilor în 

legislaţia naţională, se propune ca definiţia de „victimă” să fie 

preluată de la art. 58 din Codul de Procedură Penală: „Se 

consideră victimă orice persoană fizică sau juridică căreia, 

prin infracţiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau 

materiale. ”.  

 

71. Nu se acceptă. 

Tocmai pentru a extinde și, dar, concomitent, pentru a 

stabili foarte clar limitele interpretării noțiunii de 

„victimă”, proiectul propune, în contextul acestuia, ca 

„victima” să aibă o altă interpretare, decît cea din CPP, 

una mult mai exactă și mai largă. Or, în contextul 

reabilitării acestora, nu este necesară interpretarea 

exclusivistă oferită de CPP. 

72. La art. 2 alin (1), se propune următoarea redacţie: „Serviciile 72. Se acceptă parțial. 
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de suport acordate victimelor infracţiunilor reprezintă servicii 

publice sau private care au drept scop reabilitarea victimelor 

infracţiunilor prin recuperare fizică, psihologică şi socială”.  

Propunerea menţionată este înaintată, ţinînd cont de faptul că 

serviciile de suport acordate victimelor pot fi, atît publice, cît şi 

private. Se consideră că sintagma „victimelor abuzului, violenţei 

fizice, psihice sau sexuale” urmează să fie exclusă, deoarece, 

enumerînd aceste categorii de victime, alte victime nu vor putea 

beneficia de servicii de suport. Se consideră că pentru a evita 

prevederile confuze din proiectul de lege, sintagma „acţiuni 

speciale psihologice, juridice şi sociale” urmează să fie exclusă, 

deoarece nu există o prevedere cu privire la definirea, fie 

enumerarea acestor acţiuni speciale. 

Norma a fost revizuită pentru claritate, în același timp, 

noua redacție a acesteia indică faptul că serviciile de 

suport pot fi publice sau private. Ulterior, în text, 

urmează s-a indicat că prezenta lege reglementează 

serviciile publice.  

 

Norma de la alin. (1) nu reglementează categoriile de 

infracțiuni victimele cărora sunt subiecți ai acestei legi, 

infracțiunile fiind indicate mai jos, la articolele care 

reglementează exact serviciile de suport. Norma de la 

alin. (1) al art. 2 este o normă cu caracter general care 

indică ce sunt servicii de suport și care este scopul 

acordării acestora.  

73. La art. 2 alin. (5), se consideră oportună includerea după 

sintagma „victimele traficului de fiinţe umane” sintagma „şi a 

traficului de copii”. Această propunere se explică prin faptul că 

în Codul Penal, actual, al Republicii Moldova, „Traficul de 

fiinţe umane” şi „Traficul de copii” sunt două infracţiuni 

distincte. 

 

73. Nu se acceptă. 

Pentru început, cînd vorbim despre victimele traficului 

de ființe umane, în contextul art. 2 alin. (5) trebuie 

interpretat generic prin prisma Legii nr. 241-XVI din 20 

octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane (norma dată face trimitere 

directă la acest act normativ), or, în prezent nu există o 

lege-cadru care să reglementeze separat traficul de copii. 

74. La art. 2, se propune includerea unui nou alineat (4) cu 

următorul conţinut: „Servicii de suport prevăzute la alin. (2) se 

acordă victimelor traficului de fiinţe umane şi traficului de copii 

indiferent dacă se află pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă 

victima se află legal sau ilegal.” Includerea acestei prevederi ar 

fi necesară reieşind din specificul acestor două infracţiuni, 

caracterul său transnaţional, care presupune că aceste infracţiuni 

pot fi săvîrşite şi peste hotarele Republicii Moldova şi, de 

asemenea, victimele acestor infracţiuni se pot afla, atît legal, cît 

şi ilegal pe teritoriul ţării. 

74. Nu se acceptă. 

Scopul acestei legi nu este reglementarea exact a 

mecanismului de reabilitare a victimelor traficului de 

ființe umane, inclusiv a traficului de copii, or, acestui 

scop îi este dedicată Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 

2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane, care, în caz de necesitate urmează a fi completată 

corespunzător.  

Se pare că autorul propunerii nu a înțeles exact natura 

serviciilor statuate de proiectul respectiv de lege – 

suportul statului pentru victimele infracțiunilor, dar nu 

executarea unor obligații ale acestuia. Respectiv, măsuri 

suplimentare pentru victimele traficului de ființe umane 

sau extinderea serviciilor de suport reglementate de 

prezentul proiect, se propun a fi prevăzute de Legea nr. 

241-XVI din 20 octombrie 2005. 

75. La art. 3 alin. (1), de substituit sintagma „Autoritatea 

centrală” cu „Autoritatea administrativă centrală”.  
75. Se acceptă. 

76. Se consideră, de asemenea, că Ministerul Justiţiei urmează 

să fie autoritatea administrativă centrală responsabilă în vederea 

elaborării, promovării şi participării la realizarea politicii 

Guvernului în colaborare cu alte autorităţi. Astfel, sintagma 

„Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” de substituit 

cu „Ministerul Justiţiei”. 

76. Nu se acceptă. 

Propunerea este nejustificată. Mai mult ca atît, 

argumentele care au stat la baza identificării Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei ca autoritate 

administrativă centrală care va promova politica în 

domeniul respectiv sunt expuse în Nota informativă la 

proiect. 
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77. La art. 3 alin. (2), „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei” de substituit cu „Ministerul Justiţiei”. 
77. Nu se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției la pct. 76 din 

prezentul tabel. 

78 La art. 3 alin. (4), se propune: 

a) sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” 

de substituit cu „Ministerul Justiţiei”; 

b) după sintagma „Procuratura Generală” de introdus sintagma 

„Institutul Naţional al Justiţiei”; 

 c) după sintagma „instruirea personalului” de introdus sintagma 

„conform competenţelor instituţionale”. 

78. Se acceptă parțial. 

Propunerile de la lit. a) și b) sunt nejustificate și refuzul 

acestora - în parte ce se referă la lit. a) - a fost explicat 

mai sus, la pct. 76 din prezentul tabel. 

Referitor la INJ – acesta nu are careva atribuții în 

domeniul respectiv, or, dacă e să ne referim la procurorii 

care vor trebui instruiți, Procuratura Generală va avea 

obligația să prevadă subiectele corespunzătoare la etapa 

stabilirii curriculum-lui pentru instruirile procurorilor sau 

candidaților la funcția de procuror. Astfel, 

responsabilitatea este a instituției angajații cărora 

necesită să fie instruiți, dar nu a INJ. 

Propunerea de la lit. c) se acceptă. 

79. La art. 3 alin. (5), după sintagma „pot implica”  de introdus 

sintagma „sau contracta în conformitate cu legislaţia în 

vigoare”. 

79. Nu se acceptă. 

Noțiunea de implicare presupune diferite forme, inclusiv 

contractare, dar și asistență pe bază de voluntariat sau 

suport acordat în bază de parteneriat. 

80. La art. 4 alin. (2), se propune expunerea textul alineatului în 

redacţie nouă - „ Activitatea voluntarilor este  reglementată de 

Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010.  

80. Se acceptă includerea prevederilor propuse, de rînd 

cu cele care există deja în textul normei de la art. 4 alin. 

(2). 

81. La art. 4, de asemenea, se propune  de exclus alin. (3). 81. Nu se acceptă. 

Propunerea este nejustificată și irelevantă. 

82. La art. 9 (Consiliere psihologică gratuită) şi la art. 12 

(Limitele compensaţiei financiare) urmează să fie inclus şi art. 

206 (Traficul de copii).Ţinînd cont de faptul că „Traficul de 

copii”, reprezintă o infracţiune separată în Codul Penal, este 

necesar ca victimele acestei infracţiuni, de asemenea, să 

beneficieze de reabilitare în conformitatea cu această lege. 

82. Se acceptă. 

83. La art. 9 alin. (1), se exprimă o rezervă în legătură cu 

sintagma „şi tentativelor la acestea”. De fapt, reieşind din 

denumirea proiectului de lege şi prevederile art. 1 al proiectului, 

tentativele la infracţiunile prevăzute de art. 9, nu constituie 

obiectul acestui proiect de lege. Astfel, se propune ca această 

prevedere să fie revăzută, fie prin excluderea acesteia, fie prin 

includerea în obiectul proiectului de lege.  

83. Nu se acceptă. 

Norma de la art. 9 este una specială care reglementează 

exact mecanismul de acordare a acestui serviciu. 

Articolul 1 este unul care comportă un caracter general. 

Propunerea impune o hiper-reglementare, care nu este 

benefică textului de lege. 

84. La art. 9 alin. (2), pentru a evita orice confuzie în aplicarea 

acestor prevederi în practică, termenul de 3 luni şi 6 luni 

prevăzut pentru consiliere psihologică ar fi oportun de 

specificat, fie de cînd curge acest termen, fie de stabilit acest 

termen pe ore sau sesiuni. 

84. Se acceptă. 

A fost specificat momentul de la care încep să curgă 

termenele de 3 și 6 luni – de la solicitarea serviciului. 

85. În denumirea secţiunii a 3-a şi denumirea art. 11, se propune 

înlocuirea sintagmei „asistenţă juridică gratuită” cu sintagma 

„asistenţă juridică garantată de stat”. În textul articolului se 

85. Se acceptă. 
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utilizează anume sintagma „asistenţa juridică garantată de stat”, 

astfel denumirea secţiunii şi articolului nu corespunde cu 

prevederile acesteia.  

86. La art. 12 alin. (3), lit. a) ar trebui fie exclusă, fie 

reformulată, deoarece sintagma „infracţiunea în rezultatul căreia 

se solicită compensarea a fost săvîrşită cu participarea benevolă 

a victimei” creează unele confuzii. Din moment, ce o persoană 

participă benevol la săvîrşirea unei infracţiuni, fără a fi aplicate 

asupra ei careva metode de constrîngere, aceasta nu poate fi 

considerată  victimă a unei infracţiuni. 

86. Nu se acceptă. 

Ba da, persoana rămîne să fie victimă a infracțiunii. Dacă 

spre exemplu, două persoane își produc vătămări 

corporale în rezultatul cărora una dintre acestea 

decedează, persoana din urmă (decedatul) este victimă a 

infracțiunii, spre exemplu, de vătămare a intenţionată 

gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care au 

provocat decesul victimei (art. 151 alin. (4) CP). 

87. La art. 12 alin. (3) lit. e), f), alin. (4) în vederea utilizării 

unor termeni corespunzători contextului, se propune substituirea 

cuvîntului „persoana” cu cuvîntul „victimă”, anume termenul de 

„victimă” urmează să fie utilizat cînd se vorbeşte de  dreptul la 

o compensaţie financiară. Această modificare urmează să fie 

făcută şi în restul textului, după caz. 

87. Se acceptă. 

88. La art. 14, alin. (6) prevede că „procedura de acordare a 

compensaţiei financiare de către stat a prejudiciului cauzat prin 

infracţiune este stabilit de Guvern”. De fapt, procedura de 

acordare a compensaţiei financiare este stabilită prin articolele 

ulterioare. Astfel, urmează fie sa fie exclus acest alineat, fie să 

fie prevăzute termenele şi modalitatea compensaţiei financiare 

acordate de Guvern.  

88. Se acceptă. 

 

89. În contextul îmbunătăţirii proiectului dat, se propune 

examinarea Raportului asupra studiului „Drepturi, restabilire şi 

redresare: compensarea victimelor traficului de fiinţe umane în 

Republica Moldova”, realizat la iniţiativa şi coordonarea 

Secretariatului permanent. Acesta poate fi accesat la: 

http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=23

1&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/drepturi-

restabilire-si-redresare-compensarea-victemelor-traficului-de-

fiinte-umane-in-republica-moldova. 

  Raportul conţine analiza capacităţii Guvernului pentru a crea 

Fondul de compensare, experienţa altor state şi Recomandări 

pentru a realiza această responsabilitate, conform actelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

89. Trebuie să se înțeleagă că prezentul proiect nu 

urmărește reglementarea unui mecanism de reabilitare a 

victimelor traficului de ființe umane, dar crearea unui 

mecanism de reabilitare a victimelor infracțiunilor, un 

mecanism care să reprezinte un suport din partea statului 

acestor victime. Instituirea unui fond pentru victimele 

traficului de ființe umane urmează să constituie obiectul 

de reglementare al unui act legislativ. 

9. Consiliul Superior al 

Magistraturii 

90. Consiliul reţine, că proiectul promovează implicarea 

societăţii civile în procesul de reabilitare a victimelor 

infracţiunilor şi cooperarea (instituţiilor de stat cu organizaţiile 

necomerciale, astfel urmînd a fi create parteneriate ce vor 

genera eficacitate întru reabilitarea victimelor infracţiunilor. Or, 

numai prin cooperare şi implicare va fi acordat suport calitativ, 

atît moral, fizic, şi material persoanelor care au avut de suferit 

în urma infracţiunilor. 

 

90. - 

http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=231&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/DREPTURI-RESTABILIRE-SI-REDRESARE-COMPENSAREA-VICTEMELOR-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-REPUBLICA-MOLDOVA
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=231&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/DREPTURI-RESTABILIRE-SI-REDRESARE-COMPENSAREA-VICTEMELOR-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-REPUBLICA-MOLDOVA
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=231&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/DREPTURI-RESTABILIRE-SI-REDRESARE-COMPENSAREA-VICTEMELOR-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-REPUBLICA-MOLDOVA
http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=32&id=231&t=/Rapoarte/Ale-partenerilor-internationali/DREPTURI-RESTABILIRE-SI-REDRESARE-COMPENSAREA-VICTEMELOR-TRAFICULUI-DE-FIINTE-UMANE-IN-REPUBLICA-MOLDOVA
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E remarcabil faptul că prezentul proiect de lege stabileşte o 

nouă viziune cu privire la consilierea informaţională, or, o 

informarea corectă şi completă constituie o condiţie primordială 

pentru respectarea drepturilor aceasta urmînd a fi realizată de 

fiecare dintre subiecţii procesului penal. 

 

O altă prevedere importantă evidenţiată în proiectul propus spre 

avizare ţine de consilierea psiholigică, serviciu gratuit pus la 

dispoziţia victimelor infracţiunilor, care are scopul de a spori 

eficacitatea reabilitării victimelor. 

 

Urmare celor expuse, Consiliul reţine că în contextul realizării 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011 - 

2016, este vădită importanţa prezentului proiect de lege pentru 

consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor 

infracţiunilor. 

 

Ţinînd cont de faptul că finalităţile urmărite de proiectul de lege 

propus spre avizare constituie crearea cadrului legislativ privind 

reabilitarea victimelor infracţiunilor, Consiliul Superior al 

Magistraturii avizează pozitiv proiectul Legii cu privire la 

reabilitarea victimelor infracţiunilor. 

10. Curtea de Apel Chișinău Se comunicăm că, conceptual şi redacţional, se susţine proiectul 

dat, însă, se prezintă unele obiecţii şi propuneri vizavi de acesta, 

care se expun mai detailat în continuare: 

 

91. În conformitate cu prevederile art. 6 al proiectului legii, se 

prevede că, pe lângă organul de urmărire penală şi instanţa de 

judecată să aducă la cunoştinţa victimei, informaţiile privind: 

Lit. a) serviciile de suport acordate victimelor infracţiunilor de 

care acestea poate beneficia, subiecţii care acordă aceste 

servicii şi condiţiile generale de acordare a acestora; 

Lit. b) organului de urmărire penală la care poate depune 

plângerea privind infracţiunea săvârşită împotriva sa; 

Lit. e) condiţiile şi procedura pentru acordarea compensaţiei 

financiare acordate de stat pentru prejudiciul cauzat prin 

infracţiune; 

Lit. f) alte informaţii solicitate de victimă, dacă acestea sun 

deţinute. 

Se consideră că, prevederile sus menţionate, nu corespund 

cerinţelor normelor naţionale şi celor internaţionale, respectiv, 

necesită a fi definitivate ori perfecţionate redacţional. 

Astfel, în conformitate cu principiile normelor de drept, instanţa 

de judecată nu este organ de urmărire penală, şi nu se manifestă 

în favoarea acuzării sau a apărării, precum şi nu exprimă alte 

interese, decât interesele legii. În conformitate cu prevederile 

91. Se acceptă. 
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art.24 CPP, părţilor participante la judecarea cauzei, li se acordă 

drepturi egale, prevăzute de legea procesuală penală, învestindu-

le cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor lor. De 

asemenea, părţile în procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi 

mijloacele de susţinere a ei de sine stătător, fiind independente 

de instanţă, de alte  organe ori persoane. 

În astfel de condiţii instanţa de judecată nu poate acorda 

vreuneia din părţile participante la proces, inclusiv victimei, nici 

un fel de consiliere, cu atât mai mult consiliere informaţională, 

oferindu-i careva consultaţii privind serviciile de suport 

acordate victimelor infracţiunilor de care acestea poate 

beneficia, subiecţii care acordă aceste servicii şi condiţiile 

generale de acordare a acestora; organului de urmărire penală 

la care poate depune plângerea privind infracţiunea săvârşită 

împotriva sa; condiţiile şi procedura pentru acordarea 

compensaţiei financiare acordaj pentru prejudiciul cauzat prin 

infracțiune; alte informații solicitate de victimă, dacă acestea 

sunt deținute. 

Daca ar fi să se accepte norma sus citată în varianta propusă, s-

ar crea impresia că instanţa de judecată poate deveni involuntar 

pentru victimă o instituţie ce oferă consultaţii, or, acest fapt ar 

putea duce la încălcarea gravă a prevederilor art. 19 şi 24 CPP 

RM, deoarece pentru oricare alt participant la proces poate trezi 

dubii privitor la imparţialitatea instanţei de judecată, ce ar 

determina partea respectivă la înaintarea recuzării instanţei de 

judecată. 

Se reiterează că, aparenţa de imparţialitate a judecătorului este 

indispensabilă pentru construirea sentimentului de încredere al 

justiţiabilului în acea persoană - judecătorul, cel chemat să 

soluţioneze, să dea o finalitate corectă cauzei aflate în procedura 

sa. 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (l) CPP, se 

stipulează că, în tot cursul procesului penal, părţile (bănuitul, 

învinuitul, inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea 

civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, 

reprezentate de un apărător ales sau de un avocat care acordă 

asistenţă juridică garantată de stat. Drept urmare, la faza 

judecării cauzei, drepturile prevăzute de art. 6 din proiectul 

Legii, pot fi aduse la cunoştinţa victimei de către apărătorul 

acesteia, dar nu de instanţa de judecată după cum se propune în 

proiectul prezentat spre avizare. 

Aceleaşi idei rezultă şi din prevederile normelor internaţionale. 

Astfel potrivit art. 1 al Cărţii Universale a Judecătorului, în 

cadrul activităţii lor, judecătorii vor asigura dreptul oricărei 

persoane la un proces echitabil. Aceştia vor promova dreptul 

oricărei persoane la un proces echitabil şi public, într-o perioadă 
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de timp rezonabilă, în faţa unei,instanţe independente şi 

imparţiale, constituită conform legii, în vederea stabilirii 

drepturilor şi obligaţiilor civile ale acesteia sau în cazul oricărei 

acuzaţii penale împotriva sa. 

Sunt relevante şi statuările CEDO din Cauza Micallef conform 

cărora, ceea ce este în discuţie reprezintă încrederea pe care un 

tribunal al unei societăţi democratice trebuie sa o inspire 

publicului. De aceea, un judecător asupra căruia planează o frica 

legitimă de imparţialitate este necesar a fi retras.” (Micallef, 

paragraf 98). 

Astfel, imparţialitatea nu este doar o chestiune de substanţă, ci 

şi de aparenţă: nu este suficient ca judecătorul să fie imparţial, 

ci trebuie ca acest lucru să se şi vadă. Acţionând în mod 

imparţial, judecătorul nu va face nici o deosebire de tratament 

între cei implicaţi în proces. 

De aceea instanţa de judecată nu poate acorda vreuneia din 

părţile participante la proces, inclusiv victimei, nici un fel de 

consiliere, oferindu-i careva consultaţii în vederea reabilitării 

acesteia, or instanţa de judecată în conformitate cu prevederile 

art. 359 al. 3 şi 4 CPP RM, verifică dacă părţii vătămate le-a 

fost înmânată informaţia privind drepturile şi obligaţiile 

prevăzute de art. 60 CPP RM şi dacă acestea le sânt clare iar în 

cazul în care aceasta declară că nu îi sînt clare drepturile şi 

obligaţiile prevăzute de această normă, preşedintele face 

explicaţiile respective.  

 

În rest, se susţine proiectul prezentat spre avizare, cu excepţia 

normelor prevăzute de art. 6 al proiectului Legii, care urmează 

a fi definitivate ori perfecţionate redacţional. 

11. Curtea de Apel  Cahul Se  expun următoarele: 

92.  După cum rezultă din dispozițiile art. 1 al proiectului de 

Lege, drept scop al acestuia este protecţia şi respectarea 

drepturilor şi intereselor victimelor infracţiunilor şi crearea 

condiţiilor pentru reabilitarea acestora, iar potrivit prevederilor 

art. 3 al proiectului, implementarea prevederilor prezentei legi 

este pusă în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei în cooperare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, Procuratura Generală, CNAJGS, Ministerul 

Sănătăţii, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, 

autorităţile administraţiei publice locale, precum şi 

reprezentanţii ai societăţii civile. 

  Pe cînd, instanțele de judecată în conformitate cu prevederile 

art. 1 alin. (l) şi (2) CPP, desfăşurînd activitatea sa în procesul 

penal în conformitate cu prevederile prezentului cod şi au drept 

scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, 

precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale 

92. Se acceptă. 

Instanțele de judecată au fost excluse din dispoziția art. 

6. 

Totodată se menționează că normele CPP  care 

reglementează drepturile victimei urmează să fie 

revizuite în sensul completării acestora cu drepturi 

prevăzute de prezentul proiect de lege.  
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persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legate de 

cercetarea infracţiunilor presupuse şi svîrșite. 

  Legea procesual penală reglementează drepturile şi obligaţiile 

victimelor infracţiunii, părţilor vătămate şi reprezentanților lor 

legali ( art. 58-60 CPP) şi în obligaţia instanţelor judecătorești 

intră respectarea drepturilor victimelor infracțiunii în decursul 

desfăşurării procesului penal. În conformitate cu prevederile art. 

24 al.(2) CPP, instanţa de judecată nu este organ de urmărire 

penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării şi nu 

exprimă alte interese decît interesele Legii, iar potrivit 

prevederilor art. 24 alin. (3) din aceeaşi Lege  părţile 

participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind investite 

de Legea procesuală penală cu posibilităţi egale pentru 

susţinerea poziţiilor lor. 

  Şi nu în ultimul rînd necesită să fie menţionat şi principiul 

„prezumţiei nevinovăţiei”. Reieşind din cele menţionate se 

propune excluderea din art. 6 a proiectului de Lege instanţele de  

judecată ca organe abilitate cu obligaţia consilierii 

informaţionale a victimelor infracţiunii. 

93. Dat fiind că, conform dispoziţiilor proiectului de Lege sunt 

prevăzute cheltuieli pentru servicii de consiliere psihologice 

acordate victimelor infracţiunii (art. 8), acordarea compensaţiei 

financiare de către stat (art. 12-15) se propune includerea în art. 

3 al. (2) proiectului de Lege şi Ministerul Finanţelor pentru 

asigurarea implementării prevederilor prezentei Legi în 

cooperare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

93. Se acceptă. 

 

94. La art. 9 alin. (l) al proiectului Legii cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunilor se indică că ,,consilierea psihologică se 

acordă gratuit, la cererea, pentru victimele infracțiunilor 

prevăzute de art. l47 Cod penal.”. Se consideră că includerea 

victimei infracţiunii prevăzute de art. 147 Cod Penal contravine 

prevederilor al art. 13 alin. (2) din prezentul proiect, care 

stipulează că, ,,dacă în rezultatul infracţiunii săvîrşite, persoana 

a decedat, dreptul, în părţi egale, la compensarea financiară îl  

are soţul, copiii sua persoana aflată la întreţinere”. Astfel, 

victima în cazul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 147 Cod 

penal poate fi doar tatăl copilului, care nu este indicat în art. 13 

alin. (2) al proiectului. 

94. Se acceptă. 

 

95. La art. 12 alin. (3) lit. a) al proiectului este necesar de a 

adăugat ,,cu excepţia cazului în care victima este persoana 

minoră, la comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 171 – 175 

Cod penal”. 

95. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că această compensare este un suport al 

statului victimei infracțiunilor, statul își poate stabili 

limitele acordării acestuia. Astfel, norma a fost 

modificată în așa mod, încît, în orice caz în care 

infracțiunea a fost săvîrșită cu participarea benevolă a 

victimei, aceasta nu va putea să beneficieze de 

compensarea prejudiciului. 
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96. La art. 17 al proiectului este necesar prevăzut obligativitatea 

informării infractorului despre examinarea cererii privind 

acordarea compensaţiei financiare şi posibilitatea regresului 

Statului faţă de infractor după recuperarea sumelor victimei. 

96. Nu se acceptă. 

Nu este clar pentru ce este necesar să se informeze 

făptuitorul despre faptul depunerii și examinării cererii 

privind acordarea compensației financiare, or, acesta 

rămîne să fie obligat la restituirea prejudiciului cauzat 

prin infracțiune.  

În partea ce se referă la posibilitatea regresului statului 

față de infractor, acest fapt este reglementat la art. 14 

alin. (3) și la art. 18 alin. (4) din proiect. 

97. Legislaţia naţională, în special capitolul XXXIV, secţiunea 

1, Codul Civil; Titlul VII, capitolul (1) al Codului de procedură 

penală, art. 23, 58 Cod de procedură penală stipulează detaliat 

modalitatea apărării drepturilor victimei în proces penal şi în 

procedura contencioasă. Astfel, procedura reparării prejudiciului 

cauzat prin infracţiune prevăzută în proiect este una neclară, 

care în unele momente substituie procedura prevăzută de 

legislația actuală şi poate duce la încălcarea drepturilor victimei 

şi încalcă principiul separării puterilor de stat. 

97. Nu se acceptă. 

Avînd în vedere că mai sus au fost prezentate obiecții 

exacte la instituția compensării de către stat a 

prejudiciului cauzat prin infracțiune – se presupune că 

autorul obiecțiilor le-a relevat pornind, totuși, de la faptul 

că a înțeles natura acestei instituții. 

Totodată, trebuie să se facă diferență între instituția 

reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune de către 

făptuitor și compensarea de către stat a acestui 

prejudiciu. Pentru a reuși înțelegerea acestui mecanism 

nou, se sugerează studierea Notei informative la proiect. 

12. Curtea de Apel Comrat 98. A ajuns la concluzia privind proporţionalitatea şi 

oportunitatea prevederii proiectului şi nu există propuneri sau 

completări la proiect. 

98. - 

13. Judecătoria Bălți 99. La Capitolul II. Sistemul serviciilor de suport acordate 

victimelor infracţiunilor. Avînd în vedere faptul, că proiectul 

promovează implicarea societăţii civile în procesul de reabilitare 

a victimelor infracţiunii, se propune la art. 3 alin. (3) (Subiecţii 

competenţi în acordarea serviciilor de suport acordate victimelor 

infracţiunilor) să fie inclusă sintagma: „Autorităţile publice cu 

atribuţii în domeniul protecţiei victimelor infracţiunii, în 

cooperare cu ONG, organizează campanii publice de informare 

în acest domeniu.” 

 

Valorificarea acestei prevederi va permite viabilitatea şi 

funcţionarea eficientă a sistemului ce se doreşte a fi creat. 

Gradul de cunoaştere a posibilităţii de a beneficia de asistenţă, 

de regulă, este foarte scăzut în rîndul victimelor. În cele din 

urmă se impune necesitatea informării populaţiei despre 

fenomen şi serviciile de care pot beneficia. Acest lucru se poate 

realiza prin intermediul unei ample campanii de informare la 

nivelul beneficiarilor curenţi şi potenţiali, fiind valorificat în 

acest sens sectorul nonguvernamental. Astfel, cunoaşterea de 

către victimele infracţiunii a drepturilor sale sporesc şansele că 

acestea vor beneficia de ele. 

În urma celor invocate, să evidenţiază necesitatea stipulării în 

mod expres în lege a desfăşurării campaniilor de informare a 

99. Se acceptă. 

Norma de la art. 3 alin. (3) a fost completată 

corespunzător. 



31 
 

populaţiei de către subiecţii competenţi de acordare a 

serviciilor de suport. 

Victimele infracţiunilor trebuie să cunoască despre serviciile de 

suport ce le pot fi acordate nu doar cînd intră în contact cu 

organele de drept care sunt obligate să aducă la cunoştinţa 

victimei despre aceste servicii. Este absolut necesar de 

intensificat măsurile de informare prin conjugarea eforturilor 

ONG-lor şi autorităţilor centrale. 

100. La Capitolul III. Serviciile de suport acordate victimelor 

infracţiunilor, Secţiunea I. Servicii de informare a victimelor 

infracţiunii, la art. 7, se propune includerea următoarelor 

mijloace de informare a victimelor infracţiunilor: 

• asigurarea funcţionării unei linii telefonice naţionale pentru 

consiliere psihologică şi informaţională, disponibilă non-stop 

pentru informarea victimelor infracţiunilor. Prin intermediul 

liniei telefonice se va asigura informarea victimei prevăzută la 

art.6; 

• accesul la linia telefonică să fie asigurată, în mod gratuit, prin 

apelarea unui număr de telefon unic la nivel naţional. în acelaşi 

timp, autorităţile administraţiei publice locale şi ONG să poată 

înfiinţa la nivel local linii telefonice pentru informarea 

victimelor infracţiunii. 

Linia telefonică unică la nivel naţional ar fi în acelaşi timp un 

instrument comod pentru a raporta în mod confidenţial 

neajunsurile în sistemul de asistenţă şi protecţie. 

100. Nu se acceptă. 

Instituirea imperativă prin lege a unei linii telefonice, la 

această etapă ar fi o condiție excesivă pentru stat, or, 

aceasta presupune alocarea unor alocații financiare din 

bugetul de stat, care nu pot fi suportate în prezent. 

Totuși, proiectul prevede posibilitatea instituirii acestor 

linii telefonice – art. 7 alin. (1) și (4) – rămînînd la 

latitudinea autorităților competente să realizeze acest 

deziderat, reieșind din capacitățile sale. 
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101. La cap. II, Secţiunea a II-a. Consilierea psihologică a 

victimelor infracţiunilor. Art. 8 alin. (2) menţionează: 

„Victimele infracţiunii care nu corespund condiţiilor pentru a 

beneficia de consiliere psihologică gratuită pot beneficia, la 

cerere, de consiliere psihologică contra plată”. - Serviciul 

psihologic este unul prioritar în soluţionarea cazurilor de 

violenţă şi alte tipuri de încălcare a drepturilor omului. Se atrage 

atenţia că serviciul psihologului pentru Republica Moldova este 

la început de cale, necunoscut de publicul larg şi se face prea 

puţin ca oamenii de rînd să conştientizeze necesitatea acestui 

serviciu. Este necesar de a populariza acest serviciu, astfel încît 

acesta să fie acceptat şi de victimele infracţiunii. Astfel, ar fi 

binevenită acordarea asistenţei psihologice gratuite tuturor 

victimelor infracţiunilor, pentru început pe o perioadă mai 

îndelungată de timp, ulterior fiind implementată consilierea 

psihologică contra plată. 

 Dar, şi în condiţiile expuse mai sus, rămîne deschisă întrebarea 

cu privire la condiţiile pe care trebuie să le întrunească victima, 

reieşind din faptul că toate victimele suferă o traumă 

psihologică amploarea căreia diferă de la caz la caz, suferă de 

şocul şi trauma morală cauzată prin infracţiune, cît şi în multe 

cazuri sînt supuse unor represalii sau intimidări din partea 

autorului infracţiunii şi a societăţii, determinarea categoriilor 

de victime care necesită asistenţă psihologică contra plată este 

dificil de delimitat.  

101. Nu se acceptă. 

Statul, actualmente, nu își poate asuma această povară 

financiară, fapt pentru care s-a venit cu reglementarea 

unor servicii gratuite minime, care să fie acordate 

victimelor celor mai grave, mai violente infracțiuni. 

Ulterior, cînd aceste servicii vor fi consolidate și în 

condițiile în care statul va avea capacitate financiară să 

acopere un cerc mai larg de subiecți, prevederile în cauză 

vor fi revizuite în sensul extinderii categoriilor de 

victime care să beneficieze de consiliere psihologică.   

 

102. În ce priveşte categoria de beneficiari, se propune 

specificarea mai detaliată în lege a persoanelor care au dreptul 

la consiliere psihologică. Se consideră oportun ca, în cazul 

decesului victimei infracţiunii, consilierea psihologică să fie 

acordată membrilor de familie. Membru al familiei: soţul/soţia, 

concubinul/concubina, rudele în linie directă, precum şi 

persoanele aflate la întreţinerea victimei. 

102. Nu se acceptă. 

Prevederile art. 8-10 operează cu noțiunea de „victimă”, 

care trebuie interpretată în contextul art. 1 alin. (3) din 

proiect. Respectiv, nu sunt necesare careva prevederi 

extinse. 

103. La art.10 alin. (l): „Consilierea psihologică gratuită se 

acordă în temeiul cererii scrise a victimei, care se depune la 

entitatea care desfăşoară activitatea de reabilitare a victimelor 

din raza teritorială în care se află domiciliul victimei.”. - 

Această prevedere generează concluzia că serviciile vor fi 

neuniform răspîndite, fiind concentrate, de regulă, în oraşele 

mai mari, şi practic vor lipsi în mediul rural. 

Ar fi binevenit ca în fiecare primărie a satelor să activeze cîte 

un psiholog specializat în psiho-terapia situaţiilor de criză, 

victimilogie. 

În cazul posibilităţilor limitate de a institui pe lîngă primăriile 

satelor a unităţii de psiholog, se recomandă necesitatea de a 

dezvolta, ca o alternativă, echipe mobile cu implicarea 

psihologului şi chiar a juristului, serviciu care poate fi solicitat 

103. Nu se acceptă. 

La art. 9 alin. (1) se menționează că subdiviziunile 

teritoriale de asistență socială sunt cele care vor asigura 

consilierea psihologică. Avînd în vedere că acestea se 

regăsesc în toate raioanele RM, acestea vor acoperi 

întreg teritoriul, nu doar orașele mari. Acest sistem este 

organizat similar sistemului prevăzut pentru consilierea 

victimelor violenței în familiei. 

Modalitățile de realizare a acestui servicii, urmează să fie 

identificate de autoritățile responsabile, legea lăsînd loc 

diferitor forme de manifestare. 
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de asistenţii sociali din sate (care cunosc situaţia din localitate) 

mediind contactul cu victima. 

104. La art.10 alin.2: „Cererea pentru acordarea consilierii 

psihologice gratuite poate fi depusă doar după sesizarea 

organului de constatare sau a organului de urmărire penală 

despre săvîrşirea infracţiunii.” - Ţinînd cont de specificul 

profilului psihologic al victimelor infracţiunilor, afectate de 

stresul post-traumatic, în unele cazuri victimele nu se adresează 

după ajutor, atît la organele de drept, cît şi la psiholog. Astfel, 

identificarea şi autoidentificarea victimelor infracţiunilor are o 

importanţă deosebită pentru garantarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale acestora. Identificarea este destinată, înainte de 

toate, să asigure accesul persoanelor la asistenţa necesară din 

partea organizaţiilor abilitate cu funcţii în acest domeniu. Astfel, 

se menţionează despre necesitatea existenţei liniei telefonice de 

încredere şi existenţa echipelor mobile. 

104. A se vedea opinia Ministerului Justiției la pct. 100 

și 103 din prezentul tabel. 

105. Se consideră că, asistenţa psihologică urmează a fi 

acordată independent de momentul înregistrării infracţiunii. 

Acest fapt va influenţa la stabilizarea stării psiho-emoţionale a 

victimelor înainte de a intra în interacţiune cu organele de drept 

şi va uşura obţinerea informaţiilor în procesul audierii, va creşte 

numărul de sesizări despre săvîrşirea infracţiunilor. 

105. Nu se acceptă. 

Statul vine să acorde un anumit suport victimelor 

infracțiunilor, dar acestea trebuie să fie active în vederea 

contracarării fenomenului infracțional, or, alături de 

interesul personal, la identificarea și sancționarea 

făptuitorului este și interesul colectiv, social, care nu va 

putea fi atins în cazul pasivității victimei. Statul are 

dreptul să stabilească condițiile în care victimele au 

dreptul să beneficieze de suportul acordat. 

106. Pentru a-şi putea exercita drepturile, victimele trebuie să 

primească suficiente informaţii într-o formă comprehensibilă. 

106. Remarca urmează să fie luată în considerație la 

aplicarea prevederilor legale, respectiv, la realizarea 

consilierii informaționale, dar acesta nu constituie 

subiectul prezentului proiect acum – la această etapă.  

107. De asemenea, acestea trebuie să aibă acces la servicii de 

asistenţă psihologică şi să beneficieze de o asistenţă practică. În 

acest sens, se propune amenajarea unor centre sau birouri 

locale de consiliere psihologică, cu asigurarea confidenţialităţii 

victimelor infracţiunii, care vor acorda asistenţa psihologică şi 

informaţională primară. Victima trebuie informată şi pregătită 

pentru toate etapele procesului penal şi judiciar (iniţierea 

pregătirii ţine de colaboratorii organelor de urmărire penală din 

motiv că ei sunt primii care acordă informarea victimelor 

infracţiunii - avînd rolul de îndrumători). 

107. Soluțiile propuse – centre sau birouri de consiliere 

psihologică – reprezintă o modalitate de realizare a 

prevederilor legii, care nu necesită, în mod neapărat 

reglementare la nivel de lege. Or, autoritățile competente 

în a acorda serviciile de suport prevăzute de lege, ong-

rile implicate în proces – au la dispoziție orice modalitate 

de acordare a acestor servicii. Legea vine să stabilească 

doar condițiile minime în care statul pune la dispoziție 

suportul său.  

108. Apelarea şi colaborarea cu psihologul este o sursă 

valoroasă pusă la dispoziţia nu doar a victimelor, ci şi a 

specialiştilor din sistemul judiciar. Din această perspectivă 

necesită să fie legalizată o prevedere de conlucrare a organelor 

de drept cu organizaţiile ce acordă suport psihologic victimelor 

infracţiunii. 

108. Nu se acceptă. 

Propunerea este una generală, nefiind expusă suficient. 

Proiectul nu/și propune acordarea serviciului de 

consiliere psihologică specialiștilor din sistemul judiciar, 

aceștia nefiind subiecți (beneficiari) ai acestei legi.   

109. Se propune adoptarea unor măsuri pentru protejarea 109. Nu se acceptă. 
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victimelor şi familiilor acestora împotriva unor eventuale 

represalii sau intimidări din partea autorului infracţiunii. Astfel, 

autorităţile trebuie să se asigure de reducerea contactului cu 

acesta din urmă, în special în clădirile în care se desfăşoară 

procedurile. Se consideră binevenit ca victimele să fie însoţite în 

mod obligatoriu de un reprezentat legal sau de o persoană 

aleasă de acestea. 

Protecția victimelor nu constituie obiect de reglementare 

al acestui proiect de lege. Măsuri de protecție sunt 

reglementate de Legea nr. 105 din 16 mai 2008 cu 

privire la protecția martorilor şi altor participanți la 

procesul penal și de Codul de procedură penală.  

110. Pentru a răspunde mai bine nevoilor victimelor, este 

important să se garanteze că practicienii din domeniul justiţiei, 

personalul poliţiei şi furnizorii de servicii de sprijinire a 

victimelor beneficiază de o formare adecvată. 

110. Se acceptă. 

O prevedere în sensul propunerii se regăsește, deja, în 

proiectul de lege vizat la art. 3. 

14. Judecătoria Comrat 111. Obiecţii şi completări nu au fost prezentate . 111. - 

15. Judecătoria Şoldăneşti 112. Comunică despre susţinerea proiectului. 112. - 

16. Judecătoria Cahul 113. Obiecții și recomandări la proiect nu sunt. 113. - 

17. Judecătoria Glodeni 114. Avizează pozitiv proiectul de lege. 114. - 

18. Judecătoria Buiucani, 

mun. Chișinău 

115. Se susține din punct de vedere redacțional și conceptual 

proiectul, fără a prezenta careva sugestii sau obiecții pe 

marginea proiectului. 

115. - 

19. Judecătoria Ciocana, mun. 

Chișinău 

116. Susține opinia Consiliului Superior al Magistraturii, 

exprimată în Hotărîrea CSM nr. 890/29 din 11 noiembrie 2014. 
116. - 

20. Judecătoria Comercială de 

Circumscripție 

117. Se consideră că prevederile conținute în proiect au un 

caracter pozitiv și care constituie o necesitate iminentă într-o 

societate democratică.  Obiecții pe marginea proiectului sau alte 

propuneri nu au fost prezentate.  

117. - 

21. Judecătoria Hîncești 118. Se susține proiectul și nu există obiecții și propuneri. 118. - 

22. Pretura sectorului Ciocana, 

mun. Chişinău 

Se avizează pozitiv proiectul de lege şi se intervine cu unele 

menţiuni asupra acestuia: 

 

119. Pentru facilitarea perceperii întocmai a prevederilor legii 

de către beneficiari, ar fi oportun de introdus unele specificaţii 

în textul acesteia, cum ar fi: entitatea care desfăşoară activitatea 

de reabilitare a victimelor” (art. 10, alin. 1), astfel încît să fie 

clar la ce autoritate/instituţie se face referire. 

 

119. Se acceptă conceptual necesitatea de a oferi 

normei o claritate suplimentară. În acest sens, prevederea 

a fost revizuită. 

 

120. Se consideră că dintre toate tipurile de servicii acordate 

victimelor infracţiunii, consilierea financiară ar urma să fie cel 

mai des solicitată de acestea, ca urmare, ar fi oportun de a se 

pune un accent mai mare asupra primelor trei servicii de suport: 

consilierea informaţională, psihologică şi juridică, întrucît se 

consideră că ar avea un mai mare impact asupra reabilitării 

victimelor. 

120. Se acceptă conceptual. Totuși, propunerea ține 

mai mult de aplicare, respectiv, doar în printr-o 

implementare atentă și insistentă a acestor prevederi 

serviciile promovate își vor atinge rezultatul scontat. 

121. Urmează a se lua în calcul un eventual număr ridicat al 

cererilor de acordare a compensaţiei financiare, ţinînd cont de 

numărul mare de infracţiuni/victime, ceea ce presupune 

nemijlocit cheltuieli substanţiale suportate din bugetul de stat. 

121. Se acceptă. Tocmai din considerentul expus, 

compensarea financiară de către stat a prejudiciului 

cauzat prin infracțiune a fost stabilită în limitele unor 

condiții și a unui cuantum. 

122. Persoanelor implicate în procesul de acordare a serviciilor 

de suport victimelor infracţiunilor urmează a li se asigura o 
122. Se acceptă. 

Tocmai din acest considerent au fost stabilite normele de 
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instruire specializată, ceea ce presupune necesitatea unor alte 

cheltuieli suplimentare, urmînd a se lua în calcul şi lipsa 

psihologilor în unele autorităţi – subiecţi vizaţi ai proiectului. 

la art. 3, care reglementează necesitatea și condiția 

instruirii personalului care va contacta cu victimele 

infracțiunilor. 

23.  Consiliul raional Glodeni 123. Îşi exprimă acordul cu privire la proiectul sus-menţionat 

care are scop protecţia şi respectarea drepturilor şi intereselor 

victimelor infracţiunilor cu menirea de îmbunătăţire a cadrului 

legal în domeniul protecţiei categoriei date de victime precum şi 

prevederea asigurării unor condiţii minime de reabilitare a 

acestora. 

În contextul dat, se consideră, că implicarea a aşa subiecţi ca 

voluntarii, ONG vor îmbunătăţi mecanismul de reabilitare a 

victimelor infracţiunilor. 

123. - 

24.  Direcţia economie, asistenţă 

socială și protecția   

familiei Ialoveni,  

Consiliul  raional Ialoveni 

 

Se propun următoarele: 

124. Se consideră oportun de a modifica conținutul alineatelor 

(1), (2), (3), (4), (7) din art. 3, Subiecții competenți în 

acordarea serviciilor de suport, acordate victimelor 

infracţiunilor, cu următorul conţinut: 

 „Art.3. alin. (1). Autoritatea centrală care elaborează, 

promovează şi participă la realizarea politicii Guvernului în 

domeniul reabilitării victimelor infracţiunilor este Ministerul 

Justiţiei al Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul 

Muncii, Protecţiei   Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi 

Ministerul Sănătății. 

Art.3. alin.(2). Ministerul Justiţiei, asigură implementarea 

prevederilor prezentei legi în cooperare cu Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, Consiliul Naţional pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de Stat, Ministerul Sănătăţii, alte autorităţi 

ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. 

Art.3. alin. (3). Cooperarea între subiecţii indicaţi la alin .(2), se 

realizează prin participarea la elaborarea şi implementarea 

cadrului normativ, standarde specifice pentru serviciile 

specializate de asistență şi reabilitarea victimelor infracţiunilor, 

crearea unei baze de date comune, experți instruiți/specializați 

de instituția responsabilă de domeniu (ex. Medicul – instruit de 

către Ministerul Sănătății, etc), prin activități comune de 

cercetare şi identificare a victimelor de acordare a serviciilor de 

suport pentru reabilitarea acestora, prin realizarea unor iniţiative 

social-economice, precum şi prin alte activităţi în domeniu. 

Art.3. alin. (4). Ministerul Justiţiei, în comun cu autorităţile 

publice locale, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Consiliul 

Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi 

Ministerul Sănătăţii, asigură specializarea şi instruirea 

personalului care contactează direct cu victimele infracţiunilor 

 

124. Nu se acceptă. 

Propunerea nu este argumentată sub nici o formă, fapt ce 

nu permite a înțelege necesitatea acesteia. Totodată, în 

partea ce se referă la stabilirea Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei în calitate de autoritate 

responsabilă de promovarea politicii în domeniul 

reabilitării victimelor infracțiunilor, se recomandă a se 

vedea Nota informativă la proiect și opinia Ministerului 

Justiției la pct. 35 din prezentul tabel. 
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în procesul de acordare a serviciilor de suport a acestora. 

Art.3. alin. (7). Ministerul Justiţiei, în comun cu Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura Generală, Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi Ministerul Sănătăţii, 

verifică competenţa şi corespunderea persoanelor indicate la 

alin.(5) activităţii de acordarea a serviciilor de suport, victimelor 

infracțiunilor și acceptă s-au refuză candidatura persoanelor 

respective în timp de trei săptămîni de la depunerea CV-ului, 

acestora la minister. Refuzul candidaturii se motivează.”.  

125. Totodată, se consideră că, proiectul de Lege cu privire la 

reabilitarea victimelor infracţiunilor, necesită de a fi revizuit, 

pentru ajustarea acestuia la prevederile regulamentelor de 

activitate a instituţiilor sus-menţionate. 

125. Nu se acceptă. 

În rezultatul adoptării de către Legislativ a prezentului 

proiect de lege, regulamentele de activitate ale 

instituțiilor sus/menționate, precum și alte acte normative 

primare sau secundare vor necesita ajustare.  

126. Se menţionează despre necesitatea organizării unui 

seminar metodologic pentru stabilirea mecanismului de 

cooperare în domeniul de reabilitare a victimelor infracţiunilor, 

cu participarea echipelor de lucru ale instituţiilor implicate. 

126. Se acceptă conceptual. 

Unul sau mai multe seminare metodologice în vederea 

asigurării aplicării uniforme a prevederilor prezentului 

proiect de lege urmează a fi organizat după adoptarea 

proiectului de către Legislativ. 

La această etapă, însă, Ministerul Justiției menționează 

doar despre organizarea unei mese rotunde în cadrul 

căreia proiectul va fi supus unei runde de dezbateri 

publice. 

25.  Direcţia economie, asistenţă 

socială și protecția   

familiei Edineţ, 

 Consiliul  raional Edineț 

 

 

 

Se prezintă următoarele propuneri la proiectul  Legii  cu  privire  

la reabilitarea  victimelor  infracţiunilor: 

 

127. Este necesară asigurarea specializării şi instruirii 

personalului care contactează direct cu victimele infracțiunilor 

în procesul de acordare a serviciilor de suport a acestora. 

127. Se acceptă. 

În vederea asigurării unui personal instruit care va 

contacta cu victimele infracțiunilor, au fost stabilite 

normele de la art. 3, care reglementează necesitatea și 

condiția instruirii acestui personal.  

128. Instituţionalizarea funcţiei de psiholog şi jurist în cadrul 

subdiviziunilor teritoriale de asistenţă socială. 
128. Se acceptă parțial. 

În partea ce se referă la instituționalizarea funcției de 

psiholog, au fost incluse prevederile art. 21 pct. 2) din 

proiect. 

În partea ce se referă la instituționalizarea funcției de 

jurist în cadrul subdiviziunilor teritoriale de asistență 

socială – aceasta nu constituie obiect al prezentului 

proiect de lege.  

26.  Direcția asistență socială și 

protecție a familiei Căușeni, 

Consiliul raional Căușeni 

129. Proiectul se susţine cu următoarea remarcă - potrivit 

Secţiunii a 2-a Consiliere psihologică victimelor infracţiunilor, 

art. 8 pct. l) „Victima infracţiunilor beneficiază la cerere de 

consiliere psihologică gratuită , care este asigurată , în condiţiile 

prezentei legi, de către psihologii din cadrul subdiviziunilor 

teritoriale de asistenţă socială”, pe cînd în Statele de personal 

ale Direcţiei Asistenţă Socială şi protecţie a Familiei, aşa cadru 

ca psiholog, nu se regăseşte. 

129. Se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției la pct. 128 din 

prezentul tabel. 
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27. Direcţia Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei Ungheni, 

Consiliul raional Ungheni 

130. Declară despre faptul că susţine proiectul Legii cu privire 

la reabilitarea victimelor infracţiunilor fără obiecţii sau 

propuneri. 

 

130. - 

28.  Consiliul raional Ștefan-Vodă 131. Se consideră oportună şi necesară adoptarea Legii cu 

privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, deoarece sunt 

expuse clar prevederile ce ţin de reabilitarea victimelor 

infracţiunilor, facilitîndu-se reintegrarea socială a acestora. Este 

important că sunt indicaţi subiecţii responsabili de 

implementarea prevederilor legii şi serviciile de suport oferite.  

131. - 

  132. La examinarea proiectului şi a notei informative s-a 

constatat o neclaritate ce ţine de intrarea în vigoare a 

prevederilor secţiunii a 4-a a capitolului III din Lege. 

132. Nu se acceptă. 

Norma de la art. 21 din proiect statuează clar că 

prevederile secțiunii a 4-a a capitolului III vor intra în 

vigoare de la 1 ianuarie 2017.  

29. Consiliul raional Ungheni 133. Avizează pozitiv proiectul. 133. - 

30. Consiliul raional Floreşti 134. Comunică despre avizarea pozitivă a proiectului vizat, iar 

alte completări la acesta nu există. 
134. - 

31. Consiliul raional Sîngerei 135. Comunică despre aprecierea pozitivă a proiectului şi despre 

necesitatea implementării acestuia. 
135. - 

136. Totodată, suplimentar, se consideră că, cuantumul 

compensaţiei financiare a prejudiciului cauzat prin infracţiune 

determinat de nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe 

economie este prea mic, după caz, şi ar fi necesar de specificat 

după caracterul infracţiunii. 

 

32. Consiliul raional Şoldăneşti 137. A examinat şi a avizat pozitiv proiectul. 137. - 

33. Direcţia asistență  

socială şi protecţie  

a familiei Basarabeasca, 

 Consiliul raional Basarabeasca 

 

138. Proiectul sus-menţionat este binevenit pentru protecţia şi 

asistenţa victimelor infracţiunilor violente. Legea cuprinde 

consolidarea şi responsabilizarea atît societăţii, cît şi a tuturor 

actorilor din domeniile specializate.  

În raionul Basarabeasca, în cadrul DASPF Basarabeasca, 

conform dispoziţiei nr. 174 din 01.10.2010 al Consiliului 

raional activează Echipa Multidisciplinară privind prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie. 

Scopul principal al activităţii Echipei multidisciplinare este 

examinarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, 

consilierea şi protecţia socială victimelor violenţei în familie. 

Astfel, întru examinarea cazurilor de urgenţă, se solicită ajutor 

şi implicarea activă a unui psiholog sau a unui jurist din rîndul 

voluntarilor care nu sunt indiferenţi faţă de problemele altora. 

 

Pentru realizarea suficientă, în practică, a mecanismului întreg 

de servicii de suport, acordate victimelor infracţiunilor 

(consilierea informaţională, psihologică, juridică, financiară), de 

dorit să fie introduse în statele de personal în cadrul DASPF o 

unitate de psiholog, o unitate de jurist, un specialist-consultant.  

 

34. Consiliul raional Dondușeni 139. Nu are obiecții sau propuneri pe marginea proiectului. 139. - 
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35. Consiliul raional Drochia 140. Obiecții sau propuneri nu sunt. 140. - 

36. Consiliul raional Fălești 141. Avizează pozitiv proiectul, fără careva propuneri sau 

obiecții la acesta. 

141. - 

37. Consiliul raional Călărași 142. Avizează pozitiv proiectul 142. - 

38. Consiliul raional Strășeni 143. Avizează pozitiv proiectul, fără careva obiecții sau 

propuneri. 
143. - 

39. Consiliul raional Leova 144. Avizează pozitiv proiectul, fără obiecții sau propuneri. 144. - 

40. Consiliul raional Orhei 145. Avizează pozitiv proiectul, fără obiecții sau propuneri. 145. - 

41. Consiliul raional Soroca 146. Avizează pozitiv proiectul, fără obiecții sau propuneri. 146. - 

42. Consiliul raional Ialoveni 147. Avizează pozitiv proiectul, fără obiecții sau propuneri. 147. - 

43. Consiliul raional Cimișlia 148. Avizează pozitiv proiectul, fără obiecții sau propuneri. 148. - 

44. Consiliul raional Taraclia 149. Obiecții sau propuneri la proiect nu sunt. 149. -  

45. Asociaţia obştească „Centrul de 

Drept al Femeilor”   

Se prezintă următoarele propuneri de îmbunătăţire a  proiectului  

de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor: 

 

150. Proiectul de Lege cu privire la reabilitarea victimelor 

infracţiunilor, analizat în contextul pachetului cu propuneri de 

modificare a unor acte legislative în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie, se menţionează că la art. 2 al 

proiectului de lege sunt menţionate serviciile de suport acordate 

victimelor abuzului, violenţei fizice, psihice sau sexuale, care au 

ca scop oferirea de consultaţii şi suport în comunicarea acestora 

cu autorităţile publice, a asistenţei pentru recuperare fizică, 

psihologică şi socială şi care se realizează. prin acţiuni speciale 

psihologice, juridice şi sociale. Victimele infracţiunilor 

beneficiază de următoarele servicii:  

- consiliere informaţională a victimelor cu privire la drepturile 

sale şi serviciile de care pot beneficia; 

- consiliere psihologică; 

- asistenţă juridică gratuită; 

- compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin 

infracţiune. 

Este extrem de importantă prevederea alin. (5) art. 2 al 

proiectului de lege, potrivit căruia, victimele violenţei în familie 

beneficiază şi de măsuri de asistenţă conform prevederilor Legii 

nr.45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. Astfel, norma invocată indică în 

mod direct la aplicabilitatea acestui act regulator şi pentru 

victimele violenţei în familie. 

Trebuie de reținut că, o parte din serviciile specificate în 

proiectul de lege, deja se  regăsesc într-un şir de norme ale Legii 

cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi în 

alte acte legislative relevante. 

Astfel, consilierea informaţională a victimelor infracțiunilor, 

prevăzute, în art. 6 al proiectului, se regăseşte parţial în art. 11 

alin. (2) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea 

 

150. – 152. În pofida faptului că, actualmente, prevederi 

referitoare la serviciile reglementate de proiectul de lege 

propus spre avizare se regăsesc în diferite acte 

legislative, menționăm că acest proiect își propune 

reglementarea concentrată a acestor servicii. Totodată, 

proiectul reglementează mult mai clar, dar și mai larg, 

mecanismul de acordare a serviciilor în cauză, categoriile 

de servicii și categoriile de subiecți – beneficiari ai 

acestora etc. 

 Proiectul de Lege cu privire la reabilitarea victimelor 

infracțiunilor se dorește a fi o lege-cadru, care 

concentrează suportul ce și-l asumă statul pentru această 

categorie de subiecți. 
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violenţei în familie ,,(3) Autorităţile abilitate cu funcţii de 

prevenire şi combatere a violenţei în familie sînt obligate să 

reacţioneze prompt la orice sesizare şi să informeze victimele 

despre drepturile lor, despre autorităţile şi instituţiile cu funcţii  

de prevenire şi combatere a violenţei în familie; despre tipul 

serviciilor şi organizaţiile la care se  pot adresa după ajutor; 

despre asistența disponibilă pentru ele; unde şi cum pot depune 

o plângere; despre procedura ce urmează după depunerea 

plîngerii şi rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obţine 

protecţie; în ce măsură şi în ce condiţii au acces la consultanţă 

sau asistenţă juridică; dacă există un pericol pentru viaţa sau 

sănătatea lor în cazul eliberării unei persoane reţinute sau 

condamnate; dacă a fost anulată ordonanța de protecție.”. De 

asemenea, conform art. 8 alin. (6) lit. h) și i) ale Legii nr.45 în 

cazul comiterii actului de violenţă în familie, organul de poliţie 

explică victimei drepturile ei, informează victima despre dreptul 

ei de a beneficia de asistenţă juridică gratuită. 

Mijloacele de informare a victimelor infracţiunilor specificate în 

proiect, coroborează, parțial cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) 

și g) ale Legii nr. 45, iar în pachetul cu propuneri de modificare 

a unor acte legislative în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie se conţin noi formulări la acest capitol prin 

completarea art. 8 al Legii nr. 45 cu alineatul (1
1
). 

În acelaşi timp trebuie de menţionat că după adoptarea Legii cu 

privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, este necesară 

examinarea oportunităţii modificării şi completării unor norme 

din Codul de procedură penală, referitoare la dreptul la 

informaţie a victimei, în acest sens urmînd a fi asigurată 

concordanţa legii procesuale cu Legea cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunii. 

151. Cu referinţă la consilierea psihologică a victimelor 

infracţiunilor, prevăzută, în art. 8 al proiectului, trebuie de 

menţionat că, actualmente, Legea cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie prevede acest drept pentru 

victimă în art. 11  alin.(2
1
), care stabileşte victimei dreptul la 

asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială prin 

acțiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale; în art. 

8 alin. (3) lit. d), care pune în responsabilitatea secţiei/direcţiei 

de asistenţă socială şi de protecție a familiei, prin intermediul 

specialistului responsabil de domeniul prevenirii şi combaterii 

violenței în familie, desfăşurarea activităţii de consiliere 

psihologică şi psihosocială a victimelor, în vederea lichidării 

consecinţelor actelor de violenţă în familie, prin mijloace proprii 

sau redirecţionînd cazul către specialiştii din centrele de 

reabilitare. Aceeaşi sarcină, Legea nr. 45 pune direcţiei 

teritoriale de învăţămînt, tineret şi sport, conform art. 8 alin. (4) 
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lit. c), iar prin art. 10 alin. (3) lit. b) - centrelor de reabilitare a 

victimelor violenţei în familie. În pachetul cu propuneri de 

modificare a unor acte legislative în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie se propune revizuirea normelor 

menţionate în sensul perfecţionării lor. 

152. Dreptul victimelor infracţiunilor la asistenţă juridică 

gratuită, prevăzută în art. 11 al proiectului de lege vizat, se 

regăseşte parţial în art. 8 alin. (6) lit. i) şi art. 11 alin. (5) din 

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, în varianta actuală. în pachetul cu propuneri de 

modificare a unor acte legislative în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie se conţin formulări care urmăresc 

scopul îmbunătăţirii mecanismului de asigurare a asistenţei 

juridice gratuite. În acest fel au fost propuse modificări în art. 10 

a1in. (1) şi (3) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie şi în art. 318
3
 din Codul de procedură civilă, 

care urmează, de completat cu alin. (1
1
). 

Totuși, în scopul excluderii unor ambiguităţi în tălmăcirea şi aplicarea normelor legii, este necesar/consider, de completat 

unele norme din proiectul de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, precum şi unele modificări în alte acte 

legislative relevante, după cum urmează: 

 

În proiectul de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, se propun următoarele modificări şi completări: 

153. Art. 9 alin. (l) şi art.12 alin.(2) urmează a fi completate cu 

infracțiunea, prevăzută de art. 20l
l 

 alin.(3) din Codul penal 

(Violența în familie). În acest fel va fi asigurată  coroborare  cu 

redacția propusă de modificare a art.11 din Legea nr.45, prin 

completarea normei cu un alineat nou (4
1
) cu următorul cuprins: 

„(4
1
) Victimei violenței în familie căreia, urmare a neasigurării 

protecţiei corespunzătoare din partea statului, i s-a cauzat 

vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătăţii, i se 

acordă o compensaţie financiară din partea statului, în 

cuantumul prevăzut de legislaţie. Procedura de acordare a 

compensației financiare este stabilită de Guvern.”. 

153. Se acceptă. 

Art. 9 alin. (1) și art. 12 alin. (2) au fost completate 

corespunzător. 

În proiectul de modificare a unor acte legislative în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, se propun 

următoarele modificări şi completări: 

154. Articolul I. 

Alineatul nou (4
1
) propus la art. 11 din Legea nr.45 în proiectul 

de modificare şi completare a unor acte legislative (pct.9 alin. 

(2) de reformulat în alți redacție cu următorul cuprins: „(4
1
) 

Victimei violenței în familie căreia, urmare a neasigurării 

protecției corespunzătoare din partea statului, i s-a cauzat  

vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătăţii, i se 

acordă o compensaţie financiară din partea statului, în 

cuantumul prevăzut de legislație. Procedura de acordare a 

compensației financiare este stabilită de Guvern.”. 

 154. – 155. Nu se acceptă. 

Proiectul de modificare a unor acte legislative în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie nu 

este proiectul Ministerului Justiției, respectiv, 

propunerile la acesta nu se examinează și nu ne expunem 

asupra lor. 

155. Articolul X. 
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De propus modificarea art.58 al Codului de procedură penală al 

Republicii Moldova nr.122-XY  din L4 martie 2003, după cum 

urmează: 

  Art. 58 alin. (5) textul „protecţie şi compensare” se substituie 

cu textul „reabilitare”. Precum s-a menționat mai sus, după 

adoptarea Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunii, 

este necesară examinarea oportunităţii modificării şi completării 

unor norme din Codul de procedură penală, după caz şi alte acte 

legislative, în acest sens urmînd a fi adusă în concordanţă 

legislaţia cu Legea cu privire la reabilitarea victimelor 

infracţiunii. Or, este dificil de intervenit în actele legislative 

relevante cu modificări întru aducerea lor în concordanţă cu 

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunii, pînă a 

studia varianta finală, adoptată de Legiuitor, a acestei legi. 

46. Asociaţia obştească „Centrul 

Internaţional „La Strada””  

156. Aviz la proiectul de Lege cu privire la reabilitarea 

victimelor infracţiunilor Specialiştii au examinat proiectul Legii 

cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor (în continuare  

– Proiectul de lege) şi în linii generale susţin ideea de a 

completa legislaţia în scopul realizării drepturilor victimelor 

infracţiunilor, recunoscute de standardele internaţionale şi 

regionale. Se consideră prezentul proiect de lege este unul 

important pentru asigurarea drepturilor victimelor infracţiunilor, 

în special dreptul la compensare. 

În acelaşi timp, se consideră că proiectul de lege dat nu clarifică 

toate aspectele procesului de acordare a suportului victimelor 

infracţiunilor, toate procedurile sunt complicate şi încurcate. 

Acest proiect urmează a fi serios revizuit şi se propune crearea 

unui grup de lucru în acest scop. 

156. Nu se acceptă. 

Las această etapă crearea unui grup de lucru este 

irelevantă. Or, tocmai pentru a permite tuturor subiecților 

interesați (autorități, societate civilă) să se expună asupra 

proiectului și să vină cu propuneri exacte de îmbunătățire 

a acestuia, proiectul a fost supus procedurii avizării. 

157. Este de menţionat că ideea combinării într-o lege unică a 

normelor, care reglementează acordarea compensaţiilor şi 

serviciilor de suport pentru victime, a drepturilor speciale 

stabilite prin diferite standarde regionale, este destul de 

interesantă, dar foarte complicată, fiindcă victimele deferitelor 

infracţiuni au drepturi diferite şi accesul lor la sprijin de stat este 

condiţionat de metode diferite. Legislaţia naţională, până 

prezent, a dezvoltat, prin aprobarea legilor specifice, fiecare 

reflectând obligaţiile Republicii Moldova în cadrul  numai unei 

convenţii europene. Acum va fi dificil a transforma asemenea 

tendinţă. În afară de aceasta, proiectul de lege nu a stabilit clar 

interconexiunea cu normele legilor specifice existente – Legea 

nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane ( în continuare - TFU) şi 

Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. Prin urmare, pot să apară 

contradicţii în aplicarea normelor despre asigurarea drepturilor 

victimelor traficului de fiinţe umane, victimelor violenţei în 

157. Nu se acceptă. 

Reglementarea în legi separate a serviciilor de suport 

este nejustificată, or, dacă, spre exemplu în legile 

speciale statul are obligații asumate prin convenții sau 

alte instrumente internaționale. Prezentul proiect de lege 

vine să reglementeze un suport pe care statul și-l asumă 

benevol în vederea facilitării reabilitării victimelor 

infracțiunilor. A se vedea nota informativă la proiect 

expune clar obiectivele acestui proiect și natura 

reglementărilor sale. 

Totodată, proiectul stabilește clar, la art. 2 alin. (5) că 

„Victimele traficului de ființe umane și victimele 

violenței în familie beneficiază şi de măsuri de asistență 

conform prevederilor Legii nr. 241-XVI din 20 octombrie 

2005 privind prevenirea și combaterea traficului de 

ființe umane sau, după caz, Legii nr. 45-XVI din 1 martie 

2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în 
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familie, care vor acţiona paralel. Spre exemplu, conform 

Convenţiei europene privind lupta împotriva TFU, ratificată de 

Republica Moldova în martie 2006, dreptul la serviciile de 

suport, garantate de stat, are nu numai victima TFU, care 

recunoscută ca o parte vătămată în procesul penal, cum este 

prevăzut în proiectul de lege, dar şi victima fără acest statut 

special şi victima prezumată – persoana, faţă de care autorităţile 

competente au temeiuri serioase de a crede că ea este victimă a 

TFU. În afară de aceea, spectrul serviciilor pentru victimele 

TFU, prevăzut de Convenţia susmenţionată este mult mai larg în 

comparaţie cu cel, prevăzut de Proiectul de lege. 

În astfel de situaţie ar fi mai bine dacă acest Proiect de lege va fi 

axat numai pe Convenţia europeană privind compensarea 

victimelor infracţiunilor violente (Strasbourg, 1983) sau sfera de 

reglementare a legii va fi limitată prin referinţa clară, că această 

lege nu reglementează acordarea serviciilor victimelor TFU şi 

victimelor violenţei în familie. 

familie”. Respectiv, proiectul în cauză este unul 

complementar la serviciile, drepturile etc. de care 

beneficiază aceste categorii de victime în temeiul legilor 

indicate mai sus. Suplimentar, se remarcă faptul că legile 

respective sunt legi speciale care au prioritate în cazul în 

care ne referim la același obiect de reglementare. 

 

158. Vorbind despre drepturile victimelor TFU, trebuie remarcat 

că în anii precedenţi AO Centrul Internaţional „La Strada” a 

contribuit mult la promovarea drepturilor acestora, recunoscute 

la nivel internaţional şi regional, şi la asigurarea accesului lor la 

servicii necesare prin participare la dezvoltarea cadrului 

legislativ-normativ în domeniu: 

a) Legea specială nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005;  

b) Strategia Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU (2009-

2016)1, care a fost recunoscută ca model de politici pentru alte 

ţari din regiune; 2 c) Planul naţional de prevenire şi combatere a 

TFU 2014-2016; 3d) acte normative, care reglementează 

proceduri interdepartamentale de acordare a asistenţei 

victimelor (procedura de repatriere, 4 funcţionarea centrelor de 

asistenţă şi protecţie a victimelor, 5 funcţionarea echipelor 

multidisciplinare teritoriale, create cu scopul asigurării unei 

abordări sistemice a protecţiei şi asistenţei victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU 6). 

În prezent, se poate constata că în Republica Moldova deja a 

fost creat  un cadru legislativ-normativ progresiv dezvoltat, 

necesar pentru asigurarea drepturilor persoanelor traficate, cu 

excepţia acordării de către stat a compensaţiei financiare pentru 

prejudiciul cauzat de infracţiunea trafic de fiinţe umane.  

În acest context, se remarcă necesitatea numai în dezvoltarea 

cadrului legal ce ţine de acordarea compensaţiilor pentru 

persoanele traficate.  

Se consideră că acest proiect de lege poate oferi careva beneficii 

suplimentare pentru victimele TFU numai în acest domeniu.  

158. Prezentul proiect nu are ca obiectiv instituirea unui 

mecanism de compensații acordate victimelor TFU. 

Respectiv, pînă la stabilirea unui astfel de mecanism, 

victimele TFU vor putea beneficia de dreptul la 

compensarea de către stat a prejudiciului cauzat prin 

infracțiune în temeiul prezentului proiect de lege. 

159. Cu privire la consilierea psihologică, putem remarca că 159. Dezvoltarea unui serviciu psihologic pentru o serie 
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acest serviciu nu este dezvoltat pe deplin în Republica Moldova, 

chiar nu este stabilita autoritatea centrală, responsabilă pentru 

acordarea acestui serviciu, nu a fost creat cadrul legislativ-

normativ în acest domeniu. Considerăm că crearea şi 

funcţionarea acestui serviciu trebuie să fie scopul unui act 

legislativ separat, fiindcă acest serviciu trebuie să fie dezvoltat 

nu numai pentru victimele infracţiunilor, dar şi pentru alţii 

persoanele social-vulnerabile, care se află în situaţiile de 

dificultate. 

foarte largă de persoane nu constituie obiectul de 

reglementare a prezentului proiect de lege. Remarcăm 

că, elaborarea proiectului a fost inițiată în vederea 

realizării obiectivelor statuate la pct. pct. 2.5.3 – 

„Consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor 

victimelor infracțiunilor” și subpct. 6.4.6.1 - 

„Elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente” – 

din Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ. Fapt 

pentru care, reglementarea de o altă manieră a serviciului 

psihologic urmează să fie examinată în contextul unui 

eventual proiect ulterior. 

 

 


