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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E   nr. ____ 

din_____________ 

Chișinău 

 

privind aprobarea proiectului de lege pentru  

modificarea unor acte normative  

(monitorizarea electronică a agresorilor familiali) 

------------------------------------------------------------ 

      

      Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

      Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative (monitorizarea electronică a agresorilor familiali). 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției 

Ministrul sănătății, muncii și protecției sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

(monitorizarea electronică a agresorilor familiali) 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I – Articolul 2151 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 

122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 

699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (3) lit. a) – d) se aplică în mod 

obligatoriu cu monitorizarea electronică, în modul prevăzut de lege.”; 

se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

,,(41) Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem electronic 

de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului, 

exprimîndu-și acordul în formă scrisă.”; 

alineatul (5) se completează cu propoziția ,,În cazul aplicării monitorizării 

electronice, ordonanţa de protecţie este expediată imediat și organului de probațiune de 

la locul aflării bănuitului, învinuitului, inculpatului şi a victimei.”. 

 

Art. II – Articolul 2787 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 

225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 

436), se modifică după cum urmează:  

se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins: 

„(21) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (2) lit. a) – d) se aplică în mod 

obligatoriu cu monitorizarea electronică, în modul prevăzut de lege. 

(22) Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem electronic 

de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului, 

exprimîndu-și acordul în formă scrisă.”; 

la alineatul (4), după cuvintele „ordonanţa de protecţie poliţiei” se completează cu 

cuvintele „ , organului de probațiune”. 

 



Art. III – La articolul 2711 alineatul (7) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 

214-220, art. 704), va avea următorul cuprins: 

 „(7) Monitorizarea electronică poate fi aplicată şi: 

a) condamnaților care se deplasează fără escortă sau însoţire şi/sau celor care se 

deplasează pe o durată scurtă de timp în afara penitenciarului, conform art. 216 şi 217; 

b) persoanelor cărora le este aplicată o măsura preventivă cu stabilirea anumitor 

obligaţii sau restricţii; 

c) persoanelor bănuite, învinuite, inculpate de comiterea faptelor de violență în 

familie.”. 

 

Art. IV – Articolul 15 din Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea 

violenței în familie (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55-

56, art. 178), se modifică după cum urmează: 

se completează cu alineatul (11) și (12) cu următorul cuprins: 

„(11) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică în mod 

obligatoriu cu monitorizarea electronică. În acest caz, prevederile art. 2711 din Codul de 

executare se aplică corespunzător.  

(12) Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem electronic 

de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului, 

exprimîndu-și acordul în formă scrisă.”; 

la alineatul (2), după cuvintele ,,subdiviziunii teritoriale ale poliției”, se completează 

cu cuvintele  ,,și organului de probațiune”; 

la alineatul (5), după cuvintele ,,organelor de poliție”, se completează cu cuvintele  

,,și organelor de probațiune”. 

 

Art. V – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.  

(2) Guvernul, în termen de 6 luni, va adopta actele normative necesare pentru 

implementarea prezentei legi. 

 

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI  

  


