
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1. Ministerul Sănătăţii Ministerul comunică lipsa de obiecţii, doar cu menţiunea de a 

revedea conţinutul din punct de vedere gramatical şi ortografic. 

Se acceptă. Proiectul a fost revăzut din 

punct de vedere gramatical, ortografic şi a  

tehnicii legislative. 

2. Ministerul Muncii, 

Protrcţiei Sociale şi 

Familiei 

La art. 20 alin. (2) lit. d) termenul „invalizilor” va fi înlocuit cu 

termenul „persoanelor cu dizabilităţi”. 

La art 37: 

Alin. (4) lit. b) se va substitui sintagma „pensie de invaliditate” cu 

sintagma „pensie de dizabilitate”; 

Alin, (7) termenul „invalidităţii” va fi înlocuit cu termenul 

„persoanelor cu dizabilităţii”. 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă. 

 

Se acceptă. 

3. Ministerul Finanțelor La articolul 25 punctul (2) al proiectului este necesar de 

substituit sintagma „cont bancar ” cu sintagma  „cont trezorerial”.  

 

Concomitent şi la articolul 26 punctul (2) de substituit sintagma 

„conturi bancare” cu sintagma „conturi trezoreriale”. 

 

La articolul 37 alineatul (1) de completat cu o propoziţie nouă cu 

următorul conţinut „Viaţa, sănătatea, capacitatea de muncă şi bunurile 

personalului serviciului sunt supuse asigurării de stat obligatorii de la 

bugetul de stat”. 

 

În acest context, se propune la alineatul (4) litera c) de exclus 

sintagma „de la bugetul de stat” şi integral alineatul (6). 

 

 

 

Totodată, de revizuit alineatul (5) deoarece a fost indicat că, 

persoanele ale căror acţiuni au cauzat personalului serviciului de 

probaţiune decesul ori leziuni corporale sau au contribuit la ele restituie 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă parțial. 

Asigurarea se stat obligatorie se 

introduce la alin. (3). 

 

 

Se acceptă. 

Lit. c) alin. (4) este redactată în 

conformitate cu alin. (3).  

Alin. (6) exclus.  

 

Se acceptă. 

 

 



la bugetul de stat sumele plătite conform alineatului (2), corect fiind 

sumele plătite conform alineatului (3) şi (4). 

 

În acelaşi timp, menţionăm că, implementarea proiectului în cauză 

presupune cheltuieli suplimentare pe următorii cinci ani în sumă totală 

de circa 139 milioane lei. Acest fapt, în condiţiile constrîngerilor 

bugetare existente, va avea un impact negativ asupra bugetului de stat 

pe termen mediu. 

Prin urmare, întru soluţionarea problemei date, se recomandă 

iniţierea negocierilor cu partenerii străini privind atragerea unor surse 

financiare adiţionale sub formă de asistenţă tehnică, granturi, donaţii etc. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

3.  Ministerul Economiei Ministerul Economiei a examinat proiectul Legii cu privire la 

probaţiune şi în limita competenţelor sale funcţionale, comunică 

următoarele. 

Prin art.11 din proiect, se propune instituirea monitorizării 

electronice a persoanelor liberate de pedeapsa penală, prin mijloace 

electronice. Astfel, potrivit Notei informative, condamnaţii vor purta 

brăţări şi emiţătoare, care datorită tehnologiilor GPS, vor semnaliza 

centrului de monitorizare încălcarea zonelor permisive pentru aflare a 

acestora. Norma propusă la proiect nu este argumentată, deoarece cadrul 

legal prevede următoarele.   

 Potrivit art. 53 al Codului Penal, persoana care a săvîrşit o faptă 

ce conţine semnele componenţei de infracţiune poate fi liberată de 

răspundere penală de către procuror în cadrul urmăririi penale şi de către 

instanţa de judecată la judecarea cauzei în cazurile:  

a) minorilor;   

b) tragerii la răspundere contravenţională;  

c) renunţării de bună voie la săvîrşirea infracţiunii;  

d) căinţei active;  

e) schimbării situaţiei;  

f) liberării condiţionate;  

g) prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

 

 

 

Nu se acceptă. Liberarea de pedeapsă 

penală conform art. 89 din Codul Penal nu 

scuteşte persoana de răspundere penală 

conform art. 53 din Codul Penal. Mai mult 

de cit atit, pedeapsa penală face parte din 

răspunderea penală şi în modul 

corespunzător liberarea, de facto, de la 

executarea pedepsei penale, nu înlătură 

survenirea efectelor juridice a răspunderii 

penale (ex. antecedentul penal). Iar 

controlul si supravegherea persoanelor 

liberate de pedeapsa penală ii revine 

Oficiului central de probatiune conform 

legislaţiei in vigoare. 

 

 

 

 



Potrivit art.54, 55 din Codul Penal, consecinţele liberării de 

pedeapsă penală presupune aplicarea măsurilor de constrîngere cu 

caracter educativ, prevăzute la art.104 din CP pentru minori, iar pentru 

persoanele liberate de răspundere penală cu tragerea la răspundere 

contravenţională – se aplică sancţiunii contravenţionale sub formă de  

amendă în mărime de pînă la 150 unităţi convenţionale sau arest 

contravenţional de pînă la 30 de zile. Totodată, art.89 din Codul Penal 

expune noţiunea şi categoriile liberării de pedeapsa penală.  

Astfel, potrivit alin.(1) din art.89, prin liberare de pedeapsa penală 

se înţelege eliberarea persoanei care a săvîrşit o infracţiune de la 

executarea reală, parţială sau totală, a pedepsei penale pronunţate prin 

hotărîre a instanţei de judecată.  

(2) Liberarea de pedeapsa penală se efectuează prin:  

a) condamnarea cu suspendare condiţionată a executării pedepsei;  

b) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;  

c) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai 

blîndă;  

d) liberarea de pedeapsă a minorilor;  

e) liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;  

f) liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave;  

g) amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi femei care 

au copii în vîrstă de pînă la 8 ani.  

Pentru toate cazurile enunţate, controlul asupra comportării celor 

liberaţi de pedeapsă penală îl exercită organele competente. 
 

Este de menţionat, că conform Notei Informative, cheltuielile 

necesare pentru aflarea în detenţie constituie 116 lei/zi pentru fiecare 

deţinut, iar o zi de libertate, supravegheată electronic ar însemna 50 de 

lei. Această argumentare o considerăm neîntemeiată, deoarece potrivit 

cadrului legal, categoria persoanelor liberate de pedeapsă penală nu sunt 

deţinute în instituţiile penitenciare şi respectiv, acestea nu necesită 

cheltuieli pentru întreţinerea în penitenciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se accepă. Nota informativă a fost 

modificată şi argimentată suplimentar  în 

partea ce ţine de cheltuielile financiare de 

implementare a monitorizării electronice. 

 

 



Mai mult ca atît, instituirea monitorizării electronice a 

persoanelor liberate de pedeapsa penală, este inutilă şi atrage cheltuieli 

financiare pentru crearea a 4 centre de monitorizare, procurarea unui 

server şi a dispozitivelor necesare în sumă de 139 milioane lei din 

contul mijloacelor bugetului de stat sînt  nejustificate.   

Totodată, o astfel de măsură poartă un caracter de tratare 

degradantă, care ca rezultat poate avea consecinţe negative asupra 

integrităţii psihice a acestor persoane, fapt inadmisibil într-un stat de 

drept.    

În acest sens comunicăm, că potrivit art.3 din Convenţia pentru 

apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentele, precum şi 

art.24 din Constituţia Republicii Moldova, nimeni nu poate fi supus 

tratamentelor inumane ori degradante. 

De asemenea, potrivit art.54 din Constituţie, în Republica 

Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului, iar 

potrivit art.16 şi 24 din Constituţie, respectarea şi ocrotirea persoanei 

constituie o îndatorire primordială a statului, acesta garantează fiecărui 

om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.  

 În acest context, se propune excluderea lit.(e) la alin.(2) al art.8 şi art.11 

din proiect.  

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. Monitorizarea 

electronică nu intră în sfera de aplicare a 

art. 3 CEDO. Cu atît mai mult, practica 

CEDO nu are precedente judiciare privind 

monitorizarea eletronică iar în cadrul 

statelor care sunt părţi ale Convenţiei de 

apărare a drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale, se practică pe larg conceptul 

de monitorizare electronică (ex. Norvegia, 

Germania, Franţa etc.) 

 

 

4. Procuratura Generală Apreciind necesitatea elaborării prezentului proiect, în scopul 

asigurării condiţiilor preciziei şi clarităţii unui act legislativ, intervenim 

cu unele propuneri privind modificarea şi completarea proiectului, care 

vor contribui la îmbunătăţirea prevederilor acestora. 

Astfel, la art. 2 dîn proiect, se propune definirea noţiunilor de 

consilier de probaţiune şi a statutului acestuia, în calitate de funcţionar 

public. Prevederi similare, mai desfăşurate, urmează a fi incluse şi la 

art.34 din proiect.  

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. Conform procedurii 

stabilite în noţiuni nu se defineşte calitatea 

(statutul) subiectului legii, acesta fiind 

reglementată mai detaileat în textul legii 

prin norme separate. Astfel, stabilirea 

statutului consilierului de probaţiune a fost 

expusă în norma art. 22 din proiect ce 



 

 

La art.3 lit.g) se propune excluderea cuvîntului „instanţei".  

 

La alin.(l) al art.4 după cuvintele „liberate de pedeapsa penală" se 

propune de întrodus sintagma „şi persoanelor cărora le-a fost înlocuită 

partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă".  

La alin.(2) al articolului menţionat, după cuvîntul „de pedeapsă" 

urmează de întrodus sintagma „şi persoanelor cărora le-a fost înlocuită 

partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă". 

 

De asemenea, se propune completarea alin. (2) al art. 8 cu lit. g), cu 

următorul cuprins: „g) verificarea perfectării documentelor, actelor de 

identitate, documentelor de şedere pentru persoanele străine, etc.". 

 

Cu referire la art. 11, privind monitorizarea electronică a persoanei 

liberate de pedeapsa penală, luînd în consideraţie practica legislativă a 

unor state în care se aplică procedura respectivă şi care constituie o 

măsură procesuală de constrîngere ce limitează drepturile şi libertăţile 

persoanei, se propune de a indica în dispoziţia articolului, că această 

acţiune se aplică în conformitate cu legea procesual penală sau de 

executare. 

În acest scop urmează să fie prezentate amendamente de modificare 

sau completare ale actelor legislative menţionate, deoarece normele 

propuse la art.11 din proiect nu pot fi accesibile pornind de la 

prevederile art. 2 alin. (4) dîn Codul de procedură penală, potrivit cărora 

normele juridice cu caracter procesual dîn alte legi naţionale pot fi 

aplicate numai cu condiţia includerii lor în acest cod.  

 

 

La articolul 12 lit. f) după cuvintele „o anumită activitate" se propune 

de completat cu sintagma „sau private de dreptul de a conduce mijloace 

de transport". Totodată, propunem a completa acest articol cu lit.g) cu 

reglementează „Consilierul de probaţiune”. 

 

Se acceptă. 

 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Propunerea în cauză va crea dificultăţi 

la momentul implementării normei în 

practică. 

      Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 



umiătorul cuprins:„g) persoanele cărora le-a fost înlocuită partea 

neexecutată dîn pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă" şi cu lit. h) cu 

următorul cuprins: „femeile cărora le-a fost amînată executarea 

pedepsei, fiind gravide sau cu copii în vîrstă de pînă la 8 ani".  

 

La art.16 se propune modificarea titlului normei dîn „Dosarul 

personal" în „Dosarul de probaţiune", deoarece datele dîn el vor conţine 

informaţii cu privire la procesul de probaţiune. În textul alin. (l), în 

prima propoziţie, cuvîntul „personal” să fie înlocuit cu sintagma „de 

probaţiune". În propoziţia a 2-a de exclus sintagma „şi date cu caracter 

personal despre subiectul probaţiunii şi". La alin.(2) şi (3) ale aceluiaşi 

articol, în toate cazurile a înlocui cuvîntul „personal" cu sintagma „de 

probaţiune". 

 

La alin.(l) al art.19 în prima propoziţie, după cuvintele: „organizarea 

şi implementarea" se propune de a include sintagma „în conformitate cu 

hotărîrea judecătorească a". De asemenea, se propune de completat acest 

alineat cu lit.d) cu umiătorul cuprins: „d) persoanele cărora le-a fost 

înlocuită partea neexecutată dîn pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă" şi 

cu îit.e) cu următorul cuprins: „e) femeile cărora le-a fost amînată 

executarea pedepsei, fiind gravide sau cu copii în vîrstă de pînă la 8 ani  

 

.La art.20 alin. (l) se propune a se prevedea termenele exacte de 

probaţiune penitenciară, adică de la ce moment consilierul de probaţiune 

începe să lucreze cu subiecţii probaţiunii, care îşi execută pedeapsa în 

instituţiile penitenciare.  

Pomind de la măsurile expuse la alin.(2) al aceluiaşi articoî, în 

special, cele prevăzute la lit.lit.a) şi e) este raţional a examina 

oportunitatea aplicărn procedurii probaţiunii cu cel puţin 6 luni înainte 

de eliberarea condamnatului din instituţia penitenciara. 

Astfel, la alin.(l), după cuvintele „şi anume în perioada de" propunem 

de a completa cu sintagma „cel puţîn 6 luni înainte de eliberare din 

locurile de detenţie".  

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Denumirea articolului a fost modificată în 

“Dosarul personal de probaţiune”. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

 Art. 12 din legea 297 din 24 februarie 

1999 prevede expres perioada prealabila de 

pregătire către eliberare care este de 6 luni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alineatul (2) se propune a completa cu punctul f) cu următorul 

cuprins: „f) includerea consilierilor de probaţiune în componenţa 

comisiilor instituţiilor penitenciare, care examinează cauzele cu privire 

la eliberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen. 

 

Articolul 28 la lit. e) după cuvîntul „de răspunderea penală" se 

propune de completat cu sintagma „persoanelor cărora le-a fost înlocuită 

partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă” 

 

La art.30 alin. (l) se propune de completat în final cu unnătoarea 

propoziţie: “La baza de date, de rînd cu organele de probaţiune, în 

scopul exercitării sarcinilor de înfaptuire ajustiţiei, au acces organele 

Procuraturii şi instanţele de judecată". 

 

 

 

La art.31 se propune instituirea Consiliului raional consultativ al 

probaţiunii, în componenţa căruia, de rînd cu alţi reprezentanţi ai unor 

instituţii sînt incluşi şi reprezentanţii procuraturii raionale.  

Luînd în consideraţie faptul, că în conformîtate cu prevederile art.177 

din Codul de executare şi art.5) lit.k) al Legii cu privire la Procuratură, 

procurorul exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătoreşti 

în cauzele penale, adică dispune de funcţia de control, considerăm că 

aceste prevederi urmează a fi revăzute, deoarece procurorul nu poate 

avea alte atribuţii în procesul de probaţiune.  

 

Alin. (3) şi (5) stipulează că în componenţa Consiliului raional 

consultativ al probaţiunii se va include şi reprezentanţi ai societăţii 

civile, fără a se specifica condiţiile pe care trebuie să le întrunească 

acesta şi aspectul remunerării, altfel, această dispoziţie va avea un 

caraeter declarativ.  

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Informaţia privind persoanele aflate în 

conflict cu legea este preluată de la 

organele Procuraturii şi instanţa de 

judecată, astfel este inutil de a stabili 

accesul invers al bazei de date. 

 

Nu se acceptă. 

Consiliul este, de fapt, un organ consultativ 

iar prezenţa procurorului este utilă 

deoarece posedă anumite informaţii 

speficice privind subiectul probaţiunii în 

scopul resocializării acestuia. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Va fi aprobat Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea a Consiliului 

raional consultativ al probaţiunii  în care se 

va spefica procedura de reprezentare a 

Consiliului. 



 

Prevederile propuse la art. 32 alin.(l) privind colaborarea organelor de 

probaţiune cu autorităţile publice nu specifică concret (cu enumerare în 

textul legii) activităţile în care pot fi implicate instituţiile publice şi dacă 

acestea vor avea obligaţia de a asigura derularea măsurilot ce derivă din 

activitatea de probaţiune.  

 

La art. 35 privind atribuţiile consilierului de probaţiune, ar fi raţional 

de a se prevedea ca după încheierea procesului de probaţiune în fiecare 

caz, de către consilierul de probaţiune să fie evaluate rezultatele 

obţinute. În aceste condiţii, se propune a completa articolul respectiv cu 

lit.s) în unnătoarea redacţie: „ s) evaluarea finală a activităţii de 

probaţiune".  

 

Cu privire la art. 36 alin.(1) lit. d), care prevede dreptul consilierului 

de probaţiune la un acces liber în penitenciare, în inspectoratele de 

politie, procuratură, instanţele de judecată, administraţia publică centrală 

şi locală etc., în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu, urmează de 

luat în consideraţie că potrivit actelor legislative şi normative care 

reglementează activitatea acestor instituţii este stabilită o procedură 

distinctă pentru accesul în localurile respective care urmează să fie 

respectate şi de consilierii de probaţiune. Acestea fiind spuse, urmează 

de completat prevederile menţionate cu sintagma „conform procedurilor 

stabilite" sau, de prevăzut că „nu poate fi îngrădit dreptul la accesul liber 

al consilierului de probaţiune în instituţiile respective". 

  

În ceea ce priveşte prevederile art.37 alin. (l), conform cărora se 

propune că personalul serviciului de probaţiune se află sub protecţia 

statului, urmează de precizat că doar consilierul de probaţiune si 

membrii familiei acestuia se bucură de protecţia statului. 

De asemenea, este necesar de a se preciza situaţiile în care se invocă 

necesitatea asigurării de către instituţiile statului a protecţiei acestora 

(existenţa unui pericol pentru viaţa, sănătatea sa ori a familiei sale, 

 

Nu se acceptă. 

Modul şi procedura de colaborare este 

speficată în actele normative ale 

autorităţilor publice. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prin cuvintele “acces liber” se subînţelege 

că consilierului de probaţiune nu îi poate fi 

îngrădir dreptul de acces în instituţiile 

respective. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Nivelul de risc al angajaţilor Oficiului 

Central de probaţiune şi a consilierilor de 

probaţiune este, de fapt, acelaşi ceea ce 

crează o vulnerabilitate pentru angajaţii 

Oficiului Central de probaţiune. 

 



pentru integritatea averii sale etc.).  

 

Cu referire la prevederile propuse la alin.(7) al articolului menţionat, 

considerăm necesar să fie prevăzut că modul de constatare a decesului 

sau survenirii invalidităţii în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu se stabileşte de organele de drept competente în conformitate cu 

prevederile actelor legislative şi normative în vigoare. 

 

De asemenea, luînd în consideraţie că în Parlament este înaintat un 

proiect de lege elaborat de Ministerul muncii, protecţiei sociale şi 

familiei în scopul revizuirii cadrului legislativ cu ajustarea legislaţiei 

naţionale la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor 

cu dezabilităţi, se propune înlocuirea cuvîntului „invalidităţii” cu 

cuvîntul „dezabilităţii".  

 

Concomitent, în scopul asigurării respectării condiţiilor legalităţii, 

accesibilităţii legii se propune de a exclude conjuncţia „sau" din 

conţinutul dispoziţiilor art.5 alin.(l), art.6 alin.(3) şi art.16 alin.(3) din 

proiect. Astfel, susţinem proiectul înaintat, iar alte propuneri şi obiecţii 

nu sunt. 

 

 

Se acceptă. 

Alin (7) este exclus. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

5. Curtea Suprema de 

Justiţie 

La art. 16  la alin. (2)  după cuvîntul „apărătorului” se introduce  

cuvîntuk „mediatorului”. 

La art. 17  de completat  cu  alin. (5)  „(5) În cadrul probaţiunii 

presentenţiale subiecţilor probaţiunii li este acordată posibilitatea 

împăcării prin intermediul mediatorului” 

Se acceptă.  

 

Nu se acceptă. 

În cadrul probaţiunii presentinţiale 

consilierul probaţiunii doar întocmeşte 

referate de evaluare psihosocială a 

personalităţii subiectului de probaţiune, 

astfel în procesul probaţiunii presentinţiale 

medierea este imposibilă din cauza 

inexistenţei a cel puţin 2 părţi litigioase. 

6. Ministerul Afacerilor 

Interne 
La art. 1, urmează a se revedea domeniul de 

reglementare al legii, din considerentul că din formula 

propusă, reiese că legea reglementează organizarea şi 

Se acceptă parţial. 

Cuvintele “organelor de probaţiune” se 

substituie cu cuvintele “Inspectoratului 



funcţionarea Serviciului de probaţiune, dar reieşind din 

conceptul proiectului, deducem că aceasta se referă la 

reglementarea sistemului de probaţiune. În varianta propusă, 

ar reieşi că proiectul legii ar trebui să debuteze cu Capitolul II 

„Organizarea activităţii de probaţiune”. 
 

Analizând art. 3 lit. c), constatăm că probaţiunea se 

desfăşoară inclusiv atât la etapa executării pedepsei penale, 

cât şi în urma eliberării persoanelor din locurile de detenţie. 

În acest sens, considerăm oportună revizuirea sintagmei 

„activitatea de probaţiune se desfăşoară în orice fază a 

procesului penal”. 

 

Lit. f) a art. 3, stabileşte principiul prezumţiei 

nevinovăţiei a subiectului probaţiunii, însă este neclară 

aplicabilitatea acestui principiu asupra persoanelor 

condamnate, în raport cu care a fost constatată vinovăţia în 

urma procesului de judecată şi pronunţarea sentinţei de 

condamnare. Considerăm că nota informativă trebuie să 

conţină careva explicaţii în acest sens. 
 

La art. 5 care prevede că evidenţa subiecţilor 

probaţiunii se ţine în registre electronice, atragem atenţia că în 

cazul în care se are în vedere un registru de stat automatizat, 

acesta urmează a fi creat în corespundere cu Legea nr. 71 din 

22 martie 2007 cu privire la registre. 
 

La art. 6 alin. (4) se va analiza oportunitatea definirii în 

art. 2 din proiect, a noţiunii de „plan de intervenţie”, în scopul 

Naţional a probaţiunii” 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial. 

Norma a fost redactată. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Principiul prezumţiei nevinovăţiei se 

aplică nu asupra faptei pentru care a fost 

persoana condamnată, ci pentru întregul 

proces al probaţiunii şi doar asupra 

subiecţilor supuşi procedurii de probaţiune. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 



oferirii unui spor de precizie normei. 
 

La art. 15 considerăm inoportună enumerarea tipurilor 

probaţiunii, din moment ce acestea sânt definite în art. 2 din 

proiect. Mai mult, proiectul conţine articole separate (art. 17-

art. 22 din proiect) dedicate fiecărui tip de probaţiune. 
 

La art. 20 alin. (2) lit. d), cuvântul „invalizi” se va 

substitui cu expresia „persoane cu dizabilităţi”, potrivit 

legislaţiei în vigoare. 
 

Prevederile art. 30 alin. (1) din proiectul de lege, prevede că, 

informaţia despre persoanele aflate în conflict cu legea se 

introduce în baza de date. În acest sens, nu este clar la care 

informaţie se referă autorul. Respectiv, urmează a se clarifica 

dacă se are în vedere informaţia despre subiecţii probaţiunii 

care au încheiat acorduri cu consilierii de probaţiune privind 

includerea acestora în programe probaţionale, sau a tuturor 

persoanelor aflate în conflict cu legea.   

 

Cu referire la lit. c) alin. (1) art. 36 din proiectul de lege, 

privind dreptul consilierului de probaţiune de a se familiariza cu 

dosarele penale şi contravenţionale ale subiecţilor probaţiunii, 

considerăm că aceasta contravine prevederilor legale.  

Astfel, conform titlul III al Codului de procedură penală, părţile 

şi alte persoane participante la procesul penal sânt: procurorul, 

victima, bănuitul, învinuitul, inculpatul, apărătorul şi 

reprezentantul legal al victimei, părţii vătămate, părţii civile, 

bănuitului, învinuitului, inculpatului. Aceştia au dreptul, după 

terminarea urmăririi penale, precum şi în caz de încetare sau 

Articolul 2 a fost exclus din proiectul de 

lege. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Persoanelor asupra cărora se răsfrînge 

Legea cu privire la probaţiune sînt subiecţi 

ai probaţiunii, respectiv informaţia 

solicitată în privinţa acestora va avea 

referire doar asupra lor.  

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



clasare a procesului penal, să ia cunoştinţă de toate materialele 

cauzei, să noteze din ele datele necesare. Astfel, potrivit art. 52 

alin. (1) din Codul de procedură penală, procurorul asigură 

părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei. 

Totodată, potrivit art.293 alin. (1) din Cod, după verificarea 

de către procuror a materialelor cauzei şi adoptarea uneia din 

soluţiile prevăzute în art.291, procurorul aduce la cunoştinţă 

învinuitului, reprezentantului lui legal, apărătorului, părţii 

vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi 

reprezentanţilor lor despre terminarea urmăririi penale, locul 

şi termenul în care ei pot lua cunoştinţă de materialele 

urmăririi penale. Părţii civile, părţii civilmente responsabile şi 

reprezentanţilor lor li se prezintă pentru a lua cunoştinţă doar 

materialele referitoare la acţiunea civilă la care sânt parte. 

Prin urmare, constatăm că consilierul de probaţiune nu este 

parte în procesul penal şi respectiv, nu există un temei de ai 

pune la dispoziţie materialele dosarului. 

Pe de altă parte, potrivit Capitolului II din Codul 

contravenţional, părţi ale procesului contravenţional sânt: 

persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces 

contravenţional, procurorul, agentul constatator, victima, 

martorul, specialistul, expertul, interpretul, traducătorul, 

apărătorul. Astfel, nici în prevederile Codului contravenţional 

nu se regăseşte consilierul de probaţiune în calitate de 

participant la proces. 
 

Prevederile lit. d) alin. (1) art. 36 din proiectul de lege, le 

considerăm exagerate, având în vedere că, consilierul de 

probaţiune, nu este investit cu drepturi speciale cum ar fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Lit. d) alin (1) art. 36 prevede expres 



judecătorii, procurorii şi avocaţii parlamentari, care în virtutea 

atribuţiilor de serviciu, pot avea acces liber în penitenciare şi 

izolatoare de detenţie provizorie.  

În acest sens, considerăm oportun reformularea prevederilor art. 

36 alin. (1) lit. d) din proiect, în sensul indicării că consilierul de 

probaţiune va avea acces în instituţiile menţionate, doar în 

limitele atribuţiilor de serviciu. Potrivit art. 181 alin. (1) din 

Codul de executare, în timpul exercitării funcţiilor de serviciu 

au dreptul de a vizita instituţiile care asigură deţinerea 

persoanelor, fără permisiune specială:   

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova; Preşedintele 

Republicii Moldova; Primul-ministru al Republicii Moldova; 

deputatul în Parlament; avocatul parlamentar, membrii 

consiliului consultativ şi alte persoane care îi însoţesc; 

Procurorul General al Republicii Moldova, procurorul care 

exercită controlul asupra executării hotărârilor cu caracter 

penal în teritoriul respective; persoana cu funcţie de 

răspundere competentă a organului ierarhic superior instituţiei 

sau organului care asigură executarea pedepsei penale; 

judecătorul care a examinat sau examinează cauza penală, 

conform competenţei teritoriale reprezentantul organizaţiei 

internaţionale care, conform actelor naţionale şi/sau 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, are acest 

drept; membrul comisiei de monitorizare. 

Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, instituţiile care 

asigură deţinerea persoanelor pot fi vizitate de alte persoane 

cu permisiunea specială a administraţiei acestor instituţii ori 

a persoanelor cu funcţie de răspundere ale organelor ierarhic 

superioare sau în baza hotărârii instanţei de judecată, iar în 

accesul consilierului de probaţiune doar în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu. 



cazul preveniţilor - şi în baza hotărârii organului de urmărire 

penală sau a instanţei de judecată, în procedura cărora se află 

cauza penală. 
Astfel, chiar şi în cazul când în cadrul inspectoratelor de poliţie 

sunt reţinuţi subiecţi ai probaţiunii care au statutul de bănuit, 

învinuit sau inculpat, dreptul la întrevedere cu aceştia este la fel 

stabilit conform titlului III al Codului de procedură penală. 
 

 

 


