
 

 

Proiect 
 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÂRE nr. ____  

din  ___________  2020 
 

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

(Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 și Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016) 
 

În scopul executării art. V alin. (2) din Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 161-164, art. 303), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Punctul 51 din Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

organelor de probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 166-168, art. 907), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) textul „285 unităţi” se substituie cu textul „325 unităţi”; 

2) la subpunctul 1) textul „51 de unităţi” se substituie cu textul „53 de unităţi”; 

3) la subpunctul 2) textul „234 de unităţi” se substituie cu textul „272 de unităţi”. 

2. Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1322/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451,art. 1414), 

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) punctul 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Monitorizarea electronică poate fi aplicată: 

1) persoanelor liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 din Codul penal al 

Republicii Moldova nr. 985/2002; 

2) condamnaţilor care se deplasează fără escortă sau însoţire şi/sau celor care se 

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

executare al Republicii Moldova nr. 443/2004; 

3) persoanelor cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligaţii 

sau restricţii; 

4) persoanelor bănuite, învinuite sau inculpate de comiterea faptelor de violenţă în 

familie, precum şi victimele sau, după caz, membrii familiilor acestora în scopul verificării 

respectării obligaţiilor de către agresori.”; 

2) la punctul 10, textul „prevăzute la pct. 2 subpct. 1) şi 3)” se substituie cu textul 

„prevăzute la pct. 2 subpct. 1), 3) şi 4)”; 

3) la punctul 11, după cuvintele „hotărîrii instanţei de judecată” se completează cu 

cuvintele „sau a demersului șefului instituţiei penitenciare”; 

4) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins: 

„121. În cazul faptelor de violenţă în familie, victima sau, după caz, membrii familiei 

acesteia pot purta un dispozitiv special de supraveghere fără sistem global de poziționare, care 

permite verificarea respectării obligaţiei de către agresor, exprimându-şi în formă scrisă acordul în 

această privință conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul Regulament.”; 



5) se completează cu punctul 232 cu următorul cuprins: 

„232. În cazul încălcării măsurii/măsurilor de protecţie stabilite sau deteriorării intenţionate 

ori din imprudenţă a utilajului electronic de către bănuit, învinuit sau inculpat, consilierul de 

probaţiune sau, după caz, subdiviziunea specializată informează imediat organul de urmărire 

penală sau procurorul responsabil de caz.”; 

6) la punctul 26 se completează cu subpunctul l2) cu următorul cuprins: 

,,12) instalează şi deconectează dispozitivul special atașat, conform instrucțiunilor 

subdiviziunii specializate;”; 

7) se completează cu anexa nr. 3 cu următorul cuprins: 

 

 

„Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor 
 

ACORD 

 privind monitorizarea electronică 

În conformitate cu ordonanţa de protecţie nr. __________ din______________________ 

emisă de _______________________________________________ şi Regulamentul 

privindmonitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016, 

eu ______________________________, data, luna, anul nașterii________________________, 

IDNP __________________________, îmi exprim acordul privind purtarea dispozitivului special 

desupraveghere fără sistem global de poziționare, care permite verificarea respectării obligaţiei de 

către agresor. De asemenea, declar că am fost familiarizat cu condiţiile şi modul de utilizare a 

dispozitivului special de supraveghere. 

Astfel, în vederea respectării prevederilor legislaţiei privind monitorizarea electronică, mă 

angajez: 

1) să accept cerinţele şi condiţiile legale care le înaintează personalul organelor de 

probaţiune; 

2) să respect condiţiile tehnice de utilizare a dispozitivului special; 

3) să nu deteriorez intenționat dispozitivul special; 

4) în cazul deteriorării intenţionate a dispozitivului special, să restitui costul acestui utilaj; 

5) să informez consilierul de probaţiune sau, după caz, subdiviziunea specializată în cazul 

unor probleme de utilizare a dispozitivului. 
 

 

 

Prin prezentul acord, confirm primirea dispozitivului special cu nr.____________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Numele şi prenumele persoanei care a primit dispozitivul special) 

__________________ 20___                                     ________________________ 

                                                                      (semnătura) 

 



3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 ianuarie 2021, cu excepția pct. 1, care se va pune în 

aplicare prin alocarea a 20 unități de personal începând cu 31 martie 2021 și 20 unități de personal 

începând cu 01 ianuarie 2022. 

 

PRIM-MINISTRU 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei 

Ministrul finanţelor 


