
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului 

Denumirea 

Autorului avizului 
Nr.  Conținutul obiecțiilor/propunerilor Opinia Ministerului Justiției 

Inspectoratul 

Național de 

Probațiune 

1. De completat cu punctul 1 cu următorul conținut „1. Pe tot parcursul textului 

Regulamentului şi în anexele acestuia, cuvintele „subdiviziunea specializată”, 

la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Centrul de monitorizare 

electronică”, la cazul gramatical corespunzător.”. 

Propunerea este întemeiată în baza acţiunii 2.1.c.1 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 1015 din 01.09.2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

probaţiunii pe anii 2016-2020 care prevede că pînă în anul 2019 să fie creat 

Centrul de monitorizare electronică. 

De asemenea, luând în consideraţie că prin Legea nr. 163 din 20.07.2017 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (publicată în 

Monitorul Oficial al RM la 20.10.2017 şi intrată în vigoare la 20.12.2017), 

monitorizarea electronică a fost extinsă şi asupra persoanelor cărora le este 

aplicată o măsura preventivă cu stabilirea anumitor obligaţii sau restricţii,  a 

apărut necesitatea asigurării eficiente 24/24 ore a hotărîrilor instanţelor de 

judecată care sunt în continuă creștere ce aplică persoanelor măsurile 

preventive cu stabilirea obligaţiei de a fi supuse monitorizării electronice. 

Astfel, este necesară și modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 

septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, 

prin care să fie mărit efectivul limită al Inspectoratului Național de Probațiune 

cu 15 unități pentru crearea Centrului de monitorizare electronică care va 

activa 24/24 ore. 

Se acceptă 
În tot textul Regulamentului 

şi în anexele acestuia, 

cuvintele „subdiviziunea 

specializată”, la orice caz 

gramatical, se substituie cu 

cuvintele „Centrul de 

monitorizare electronică”, la 

cazul gramatical 

corespunzător. 

2. Punctul 10 va avea următorul cuprins: 

„10) Activitatea de monitorizare electronică se iniţiază în baza hotărîrii 

judecătoreşti în privinţa persoanelor menționate la pct. 2 subpct. 1) și 3) şi în 

privinţa persoanelor cărora le-a fost aplicată o măsură preventivă cu stabilirea 

anumitor obligaţii/restricţii sau la demersul şefului instituţiei penitenciare în 

privinţa persoanelor condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care 

se deplasează pe o perioadă scurtă de timp în afara penitenciarului, în 

conformitate cu art. 216 şi 217 din Codul de executare sau la demersul 

şefului organului de poliţie.”. 

Se acceptă parțial 

Textul „liberate de pedeapsă 

penală în conformitate cu art. 

89 din Codul penal,” se 

substituie cu textul 

„menționate la pct. 2 subpct. 

1) și 3)”; 

Textul „sau la demersul 

şefului organului de poliţie” 



Propunerea este întemeiată conform intrării în vigoare a Legii nr. 163 din 

20.07.2017 avînd drept scop asigurarea concordanţei reglementărilor precum 

şi înregistrarea unor cazuri recente cînd în încheierea instanţei de judecată 

parvenită la biroul de probaţiune era menţionat expres că persoana în perioada 

măsurii preventive se obligă să menţină în stare funcţională mijloacele 

electronice de control şi de a le purta permanent. 

contravine prevederilor art. 

176 din Codul de procedură 

penală. 

 3. Punctul 14 va avea următorul cuprins: 

„14. După semnarea angajamentului de către persoana care urmează a fi 

supusă monitorizării electronice, Centrul de monitorizare electronică ataşează 

un dispozitiv special, care constă din brăţară specială sau dispozitiv mobil.”. 

   Propunerea este întemeiată prin crearea Centrului de monitorizare 

electronică, subdiviziune ce va fi responsabilă și de atașarea dispozitivului 

special. 

Se acceptă 

Punctul 14 va avea următorul 

cuprins: 

14. După semnarea 

angajamentului de către 

persoana care urmează a fi 

supusă monitorizării 

electronice, Centrul de 

monitorizare electronică 

ataşează un dispozitiv 

special, care constă din 

brăţară specială sau 

dispozitiv mobil. 

4. La punctul 25  

subpunctul 1), textul „ conectarea utilajului electronic” se substituie cu textul 

„instalarea și conectarea utilajul electronic”, respectiv  punctul 26 subpunctul 

2) se abrogă. 

Propunerea este întemeiată prin crearea Centrului de monitorizare electronică, 

subdiviziune ce va fi responsabilă și de atașarea dispozitivului special. 

Se acceptă 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

5. Denumirea proiectului hotărîrii Guvernului urmează a fi modificată după cum 

urmează „Cu privire al modificarea şi completarea Regulamentului privind 

monitorizarea electronică a persoanelor.” 

Concomitent, în clauza de emitere după sintagma „se modifică” se include 

sintagma „şi se completează”. 

Se acceptă parțial 

Titlul Hotărîrii de Guvern se 

modifică după cum urmează 

„cu privire la modificarea şi 

completarea unor hotărîri ale 

Guvernului”, dat fiind faptul 

că se propun modificări 

pentru două hotărîri de 

Guvern (Hotărîrea 

Guvernului nr. 1322 din 8 



decembrie 2016 pentru 

aprobarea Regulamentului 

privind monitorizarea 

electronică a persoanelor, 

Hotărîrea Guvernului nr. 827 

din 10 septembrie 2010 

privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de 

probaţiune). 

6. În proiectul Regulamentului, se va asigura numerotarea punctelor şi 

subpunctelor în conformitate cu prevederile art.56 din Legea nr.317-XV din 

18 iulie 2003, privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale. 

Se acceptă 

A se vedea modificările 

introduse în proiect. 

7. În conţinutul Regulamentului sintagma „şeful organului de poliţie” urmează a 

fi revăzută întrucît nu poate fi utilizată în acte normative, întrucît conform 

prevederilor Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea 

Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi a Hotărîrei de Guvern nr. 283 din 24 

aprilie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor 

Interne, funcţia menţionată nu se regăseşte, prin urmare conform 

organigramei fiecare conducător al subdivizunilor MAI are denumiri care 

diferă de la caz la caz. 

Se acceptă 

A se vedea modificările 

introduse în proiect. 

8. Subsecvent, la pct.15 se consideră inoportună sintagma „sau la organul de 

poliţie”, întrucît, în cazul refuzului semnării angajamentului de către persoana 

supusă monitorizării electronice, consilierul de probaţiune este în drept să 

înainteze demers în instanţa de judecată sau în instituţia penitenciară, nu şi în 

adresa subdiviziunilor Poliţiei, deoarece conform Legii nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, 

angajaţii poliţiei nu dispun de posibilitatea legală de a dispune monitorizarea 

electronică. 

Se acceptă 
A se vedea modificările 

introduse în proiect. 

9. La pct. 171 textul „instituţia penitenciară sau organul de poliţie” se substituie 

cu textul „instituţia penitenciară şi Poliţia”. 

Nu se acceptă 

În legislația actuală se 

utilizează sintagma „organul 

de poliție”. Spre exemplu: 



articolul 175, 316 din Codul 

de executare al Republicii 

Moldova. 
10. Suplementar, la punctul menţionat urmează a fi revizuit conceptual perimetrul 

zonei de deplasare. 

Adiţional, recomandăm de a revedea conceptul modificării propuse „printr-

un dispozitiv special, care constă din brăţară specială sau dispozitiv mobil” 

întrucît modificarea propusă este confuză. Mai mult ca atît, în tot cuprinsul 

Regulamentului urmează sa identifice o termenologie identică. 

Se acceptă parțial 

Conceptual textul a fost 

revizuit. 

În art. 2711 alin. (2) din 

Codul de executare este 

expres prevăzut conceptul de 

„dispozitiv special, care 

constă din brăţară specială 

sau dispozitiv mobil”. 

Procuratura 

Generală 

11. Conform Proiectului se propune reglementarea responsabilităţilor 

şefului organului de poliţie cu privire la stabilirea obligaţiilor sau restricţiilor 

persoanelor cărora le este aplicată o măsură preventivă prevăzută de Codul de 

procedură penală. Aceste modificări propuse în Proiect, depăşesc cadrul legal 

actual şi nu pot fi acceptate. 

Astfel, potrivit prevederilor Codului de procedură penală, obligaţiile şi 

restricţiile stabilite persoanelor liberate de pedeapsa penală sau persoanelor 

cărora le este aplicată o măsură preventivă ţine de competenţa exclusivă a 

instanţelor de judecată sau procuror. 

Mai mult, potrivit prevederilor art.21 alin.(1) lit. m) din Legea cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului nr.320 din 27.12.2012, poliţia 

execută doar controlul asupra comportamentului persoanelor arestate la 

domiciliu, eliberate provizoriu sub control judiciar sau pe cauţiune. 

Totodată, în Nota informativă la proiect nu se face referire la cadrul legal care 

reglementează competenţa şefului organului de poliţie de a stabili obligaţii şi 

restricţii persoanelor cărora le este aplicată o măsură preventivă. 

Se acceptă 

A fost exclus organul de 

poliție ca organ care 

stabilește obligația/restricția 

de a fi monitorizată electronic 

persoana. 

12. Cu referire la pct. 172 din Proiect, la fel ca şi în alte prevederi din 

Regulament, (inclusiv la pct. 231 din Proiect) nu se face referire la situaţiile în 

care persoana supusă măsurilor preventive şi monitorizării electronice a 

încălcat obligaţiile/restricţiile impuse prin aceste măsuri preventive. 

Ori, odată ce se propune reglementarea posibilităţii aplicării monitorizării 

electronice faţă de persoanele în privinţa cărora au fost aplicate măsuri 

Se acceptă 

Punctul 172 va avea 

următorul cuprins:  

„172. La prezentarea 

persoanelor stabilite la pct. 2 

subpct. 1) la biroul de 



preventive, este necesar de prevăzut şi consecinţele pentru încălcarea 

restricţiilor stabilite. 

probaţiune însoţite de 

angajatul organului de poliție, 

consilierul de probaţiune 

întocmește un act de 

constatare a încălcării 

obligaţiei/restricţiei anexînd 

la dosarul personal 

explicaţiile persoanei 

monitorizate electronic, iar 

ulterior analizînd toate 

circumstanţele/împrejurările 

cauzei, consilierul de 

probaţiune înaintează un 

demers în instanţa de 

judecată pentru anularea 

liberării de pedeapsa penală 

şi trimiterea persoanei în 

penitenciar pentru a executa 

pedeapsa stabilită prin 

hotărîrea instanţei de 

judecată.”. 

13. Cu referire la pct. 231 din Proiect: Aceste prevederi nu întrunesc cerinţa de 

claritate şi calitate, în special în partea în care se stabileşte că şeful organului 

de poliţie va întreprinde măsurile conform legislaţiei în vigoare. Este necesar 

de a reglementa care anume măsuri trebuie îndeplinite de către şeful 

organului de poliţie. întrucât, conform Codului de executare, organul de 

poliţie doar asigură executarea măsurilor preventive, acesta va putea doar să 

înştiinţeze subiectul (procurorul sau, după caz, instanţa de judecată) care a 

aplicat măsura preventivă despre încălcarea obligaţiilor/restricţiilor impuse 

prin această măsură preventivă. Aceşti subiecţi analizând demersul 

(înştiinţarea) vor analiza oportunitatea înlocuirii măsurii preventive cu una 

mai aspră în condiţiile art. 195 Cod de procedură penală. 

În context, propunem următorul conţinut la pct. 231 din Proiect: „23.1 

În cazul încălcării obligaţiei/restricţiei stabilite sau deteriorării intenţionate 

a utilajului electronic, consilierul de probaţiune sau, după caz, subdiviziunea 

Se acceptă 

Punctul 231 va avea 

următorul cuprins: 

„231. În cazul încălcării 

obligaţiei/restricţiei stabilite 

sau deteriorării intenţionate a 

utilajului electronic de către 

persoana în privința căreia a 

fost aplicată măsura 

preventivă, consilierul de 

probaţiune sau, după caz, 

Centrul de monitorizare 

electronică informează 

imediat organul de poliție în 



specializată informează imediat organul de poliţie pentru a înştiinţa organul 

care a aplicat măsura preventivă în vederea examinării oportunităţii 

înlocuirii acesteia cu una mai aspră”. 

vederea sesizării procurorului 

și/sau instanței de judecată 

asupra oportunităţii înlocuirii 

măsurii preventive cu una 

mai aspră.”. 
Curtea Supremă de 

Justiție 

14. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Curtea de Apel Bălți 15. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Finanțelor 16. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria Edineț 17. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria Orhei 18. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria Comrat 19. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria Drochia 20. Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria Cahul 21. Lipsă de obiecții și propuneri.  

 

 

Ministru                                                   Victoria IFTODI 


