
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR  

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

(în baza raportului de expertiză anticorupție) 
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1.  Pct. 172 din proiect stabileşte dreptul consilierului de probaţiune de a înainta un demers 

în instanţa de judecată privind anularea liberării de pedeapsa penală pentru persoanele 

stabilite la pct.2 subpct. l) din Regulamentul privind monitorizarea electronică a 

persoanelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1322/2016, în cazul părăsirii zonei 

interzise să se deplaseze. În acest context, optăm pentru o reglementare strictă, în ceea ce 

priveşte înaintarea demersurilor în instanţa de judecată pentru anularea liberării de 

pedeapsa penală, inclusiv la prima încălcare a regimului de monitorizare. Astfel, 

acordarea dreptului organului de probaţiuni de a aprecia individual circumstanţele şi 

împrejurările în care persoana supusă monitorizării electronice a încălcat sau nu 

obligaţiile/restricţiile stabilite, pentru a depune un demers în instanţa de judecată se 

prezintă ca o competenţă discreţionară, care va permite coruperea subiectului 

responsabil de monitorizarea electronică. Prin urmare, optăm pentru ca aprecierea 

circumstanţelor/împrejurărilor cazurilor de încălcare a regimului de monitorizare să fie 

realizat doar de către instanţa de judecată, consilierul de probaţiuni fiind responsabil de 

informarea instanţei despre fiecare încălcare a regimului sus-citat. În practică există 

riscul, ca fiecare încălcare a subiectului monitorizat electronic să fie apreciat individual 

de consilierul de probaţiune şi să determine, în fiecare caz în parte, când să înainteze un 

demers şi când va fi în drept să se abţină de la depunerea acestuia în instanţa de judecată, 

în dependenţă de interesele consilierului de probaţiune. Astfel, în lipsa unor date sau 

argumente ce ar demonstra necesitatea reală, precum şi avantajul public-social a 

normelor propuse, se apreciază prevederea dată ca fiind una abuzivă, care sporeşte riscul 

coruperii consilierului de probaţiune. 

La fel, o asemenea abordare va genera imposibilitatea tragerii la răspundere a 

persoanelor vinovate de aplicarea frauduloasă a competenţelor acordate de prezentul 

proiect (pct.2 subpct. l) lit. h) din proiect). 

Recomandări: Substituirea sintagmei „iar ulterior analizând toate 

circumstanţele/împrejurările cauzei, consilierul de probaţiune este în drept de a înainta 

un demers” cu sintagma „şi înaintează un demers”. 

Se acceptă 

Pct. 172 va avea următorul cuprins:  

„172. La prezentarea persoanelor 

stabilite la pct. 2 subpct. 1) la 

biroul de 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.” 

 

Ministru                                              Victoria IFTODI 

 


