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INTRODUCERE 

 

Orice stat democratic are menirea să respecte și să promoveze drepturile și libertățile 

persoanelor. În acest sens statele instituie diferite mijloace care să asigure acest deziderat. Republica 

Moldova de asemenea tinde să atingă acest scop suprem. În acest sens este instituit și sistemul de 

petiționare. 

Serviciile de probațiune și sistemul penitenciar fac parte din sistemul statal de organe care 

participă nemijlocit la realizarea dreptului de petiționare. Pentru asigurarea eficientă a dreptului de 

petiționare, serviciile de probațiune și sistemul penitenciar au instituite propriile mecanisme de 

petiționare. 

Pentru consolidarea serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar, la punctul 6.5.5(1) din 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 

2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 a fost instituită acțiunea 

ce ține de efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar. 

Formularea acțiunii în cauză nu este întru totul reușită. Unul din motive este că a fost utilizat 

termenul plîngere, care este unul mai îngust decît petiție. Mai mult ca atît, din contextul legislației în 

vigoare acest termen se utilizează în special pentru reglementarea plîngerilor penale și de contencios 

administrativ, acestea fiind examinate de alte organe abilitate cu o asemenea competență (ex: MAI, 

Procuratură, etc.), și pot să se refere la acțiunile personalului din cadrul serviciilor de probațiune și 

sistemului penitenciar. Totodată, petițiile referitoare la activitatea serviciilor de probațiune și 

sistemul penitenciar pot fi examinate de numeroase structuri, deoarece pe lîngă activitatea de bază a 

acestora acestea desfășoară activități aferente oricărui organ, cum ar fi: activități ce țin de domeniul 

muncii, de domeniul civil, de domeniul financiar, etc.  

Din contextul strategiei se evidențiază faptul că studiul în cauză are menirea de consolidarea 

sistemului de înaintare şi examinare a plîngerilor privind activitatea serviciilor de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar, care are drept finalitate consolidarea serviciilor de probațiune și sistemului 

penitenciar. 

Prin urmare întru realizarea scopului propus pentru realizarea acțiunii menționate și ajustarea 

denumirii la obiectivele studiului, tematica studiului a fost denumită:  Studiul cu privire la sistemul 

de examinarea a petițiilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi sistemului penitenciar. 

 



Obiectul abordat pe parcursul cercetării:  sistemul de examinare a petițiilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi sistemului penitenciar din cadrul acestora, precum și funcțiile 

și responsabilitățile din cadrul sistemului de examinare a petițiilor ale serviciilor de probaţiune şi ale 

sistemului penitenciar. 

 

Scopul cercetării:  efectuarea unei analize profunde asistemul de examinare a petițiilor 

referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi sistemului penitenciar din cadrul acestora, şi 

identificarea tendinţelor, dificultăţilor şi problemelor din acest domeniu,cu elaborarea de concluzii și 

recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de examinare a petițiilor și consolidarea capacităților 

serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar. 

 

Domeniile principale acoperite de studiu: 

1. Analiza cadrului legal şi a mecanismelor existente pentru examinarea petițiilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probațiune și sistemul penitenciare aplicate de acestea;  

2. Analiza cadrului internațional cu privire la petiționare; 

3. Analiza eficienței legilor şi mecanismelor existente, precum şi factorilor care limitează 

eficiența lor; 

4. Analiza datelor statistice și a situației de fapt privind sistemul de petiționare din cadrul MJ, 

sistemul penitenciar și serviciile de probațiune și a practicii aplicate. 

 

Studiul este întemeiat atît pe metode descriptive, cît şi analitice, atît pe metode cantitative, 

cît și calitative. 

Pentru realizarea acestui studiu a fost analizată minuțios fiecare etapă pe care o parcurge o 

petiție din momentul depunerii acesteia la organele sistemului penitenciar sau serviciilor de 

probațiune. În cadrul acestui studiu nu au fost examinate conținutul petițiilor și ale răspunsurilor la 

acestea. Întru asigurarea unei analize minuțioase s-a decis focusarea asupra sistemului de examinare 

a petițiilor din cadrul sistemului penitenciar și al serviciilor de probațiune.  

La realizarea acestui studiu au fost solicitate toate datele statistice deținute de către organele 

vizate, au fost examinate în mod selectiv fișele de control și evidență ale petițiilor din cadrul 

sistemului de petiționare și toate fișele din cadrul serviciilor de probațiune, registrele de evidență ale 

petițiilor, dosarele petițiilor, registrele de audiență a persoanelor. Pentru corectitudine datele 

prezentate au fost confruntate cu cele din registre și alte surse. Iar în baza informației acumulate a 

fost elaborat prezentul studiu. 



În cadrul elaborării studiului a fost utilizată metoda interviului. Astfel, drept instrument 

pentru intervievare a servit chestionarul, care să le ofere posibilitatea celor ce răspund să aleagă 

varianta răspunsului din mai multe opţiuni, precum şi să-şi expună opiniile privind sistemul de 

petiționare aplicat de respondenți. Grupul țintă care a fost intervievat reprezintă personalul din 

cadrul serviciilor probațiune și sistemul penitenciar încadrați în sistemul de petiționare al acestora. 

 

Finalitatea studiului: lista de concluzii și recomandări a acțiunilor necesare pentru 

consolidarea capacităților serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar în vederea îmbunătățirii 

sistemului de examinare a petițiilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi sistemului 

penitenciar. Totodată concluziile și recomandările sunt prezentate și în cuprinsul studiului, iar la 

final sunt evidențiate concluziile și recomandările de bază. 

Luînd în considerație că pentru sistemul de petiționare ale serviciilor de probaţiune şi 

sistemului penitenciar nu există reglementări specifice, acest studiu, în marea parte a sa, nu face 

concluzii și recomandări doar pentru sistemul de petiționare ale serviciilor de probaţiune şi 

sistemului penitenciar, dar pentru întreg sistemul de petiționare specific Republicii Moldova. Aceste 

concluzii și recomandări pot permite organelor abilitate să contureze politicile în domeniul 

petiționării și perfecționării sistemului de examinare a petițiilor. Totodată, persoanele responsabile 

de asigurarea dreptului de petiționare trebuie să conștientizeze faptul că prin deciziile și atitudinea 

lor sunt în mod nemijlocit responsabili de respectarea drepturilor și libertăților persoanelor. 

 

I. SISTEMUL DE EXAMINARE A PETIȚIILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA 

SERVICIILOR DE PROBAŢIUNE ŞI SISTEMUL PENITENCIAR 

I.1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE ȘI CADRUL NORMATIV PRIVIND SISTEMUL DE 

EXAMINARE A PETIȚIILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA SERVICIILOR DE 

PROBAŢIUNE ŞI SISTEMULUI PENITENCIAR.  

Drepturile și libertățile omului sunt privilegii consfințite de legislație. Respectarea și 

garantarea acestora constituie fundamentul oricărei societăți democratice, reprezentînd baza statului 

de drept. Statul a instituit și mecanisme în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților 

persoanelor. Aceste mecanisme nu doar obligă organele statului să le respecte, dar și sunt orientate 

în vederea posibilității persoanelor să adopte un comportament activ în raport cu aceste organe.  

Unul dintre mijloacele de a avea un comportament activ în raport cu organele statului este 

consfințirea dreptului de petiționare. Acesta fiind un drept constituțional, este reglementat de art. 

52 al Constituției. Articolul respectiv prescrie: 



(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în 

numele semnatarilor. 

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele 

colectivelor pe care le reprezintă.  

 Totodată, art. 53 al Constituției stabilește dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. 

Potrivit acestuia, „persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act 

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină 

recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei”. 

Dreptul de petiționare este un drept ce își găsește reflecția în libertatea de exprimare, 

libertatea de opinie și libertatea de gîndire, aceasta presupunînd existența unui pluralism de idei, 

crearea ideilor și comunicarea acestora. Astfel, una din formele de ași realiza libertatea de exprimare, 

libertatea de opinie și libertatea de gîndire este petiția. 

Libertățile indicate mai sus își găsesc reflecția în mai multe acte internaționale, precum 

Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 

politice, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, etc. 

În sensul convenției, libertatea de exprimare nu ține doar de ideile care sunt privite ca 

avantajoase sau satisfăcătoare, sau care nu provoacă nici o reacție, sau sunt catalogate ca 

nedăunătoare, dar și de idele care sunt apreciate ca neavantajoase sau nesatisfăcătoare, care 

provoacă repulsii sau sunt contrare cu alte idei. 

De asemenea, potrivit art. 20 al Constituției, „orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 

libertăţile şi interesele sale legitime”. 

Actele internaționale la care Republica Moldova este parte, de asemenea conțin prevederi în 

acest sens.În această ordine de idei, Declarația Universală a drepturilor omului, prevede la art. 8, că 

„orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare competente 

împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituție sau 

prin lege”. 

Prin urmare, persoana poate să-și apere drepturile sale atît pe cale judiciară, cît și pe cale 

extrajudiciară, iar drepturile și libertățile lui fundamentale sunt garantate atît prin acte naționale cît și 

internaționale. 

Deoarece dreptul de petiționare dă posibilitatea persoanelor să se adreseze organelor în 

vederea asigurării oricărui alt drept ale acestora, acesta reprezintă un drept de a se apăra pe cale 

extrajudiciară. 



Astfel, întru realizarea efectivă a acestor drepturi, prin intermediul dreptului la petiționare, 

legiuitorul a adoptat Legea nr. 190-XIII cu privire la petiţionare din 19 iulie 1994. Scopul legii în 

cauză este de a determina modalitatea de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova, 

adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în scopul asigurării 

protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime. 

Totodată, în scopul asigurării dreptului constituţional al cetăţenilor la petiţionare, și în scopul 

exercitării de către autorităţile publice a obligaţiunilor lor prevăzute de legislaţia privind examinarea 

petiţiilor, Președintele Republicii Moldova a emis Decretul Moldova nr. 46-II privind asigurarea 

dreptului cetăţenilor la petiţionare din 17.02.1997, prin care a stabilit că organele „asigură 

executarea întocmai a Legii cu  privire  la petiţionare şi vor lua toate măsurile pentru protecţia 

drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor prin soluţionarea la timp, obiectiv şi echitabil a 

problemelor expuse în petiţii”.  

De asemenea, potrivit Legii 190/1994, solicitările cu privire la accesul la informații sunt 

atribuite petițiilor. Totodată, acest tip de solicitări au o reglementare separată în Legea nr. 982-XIV 

privind accesul la informaţie din 11.05.2000. Mai mult ca atît, dreptul la informaţie este garantat de 

Constituţie. Astfel, potrivit art. 34 din Constituție „dreptul persoanei de a avea acces la orice 

informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”.  

Organele statului, în conformitate cu competenţele ce le revin, au obligativitatea să asigure 

examinarea corectă a petițiilor și informarea justă a cetăţenilor asupra activităților publice şi asupra 

problemelor ce vizează interesul personal. Indiscutabil că asigurarea dreptului la petiționare și 

dreptului la informaţie nu trebuie să aducă daune măsurilor de protecţie a cetăţenilor sau securității 

naţionale. 

În scopul realizării efective a acestor drepturi, legiuitorul a prevăzut și calea judiciară 

pentru apărarea dreptului de petiționare. În această ordine de idei, conform art. 16, alin. (1) al 

Legii 190/1994, „petiţionarii, care consideră că drepturile lor sînt lezate şi nu sînt de acord cu 

deciziile organului sau persoanei oficiale care au examinat petiţia, au dreptul de a se adresa în 

instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, dacă, 

conform legii, se adresează direct în instanţă, sau de la data primirii răspunsului la cererea 

prealabilă, sau, în caz dacă în intervalul menţionat nu au primit răspuns - din ziua cînd trebuiau să-

l primească”. 

De asemenea, potrivit art. 21, alin. (1) al Legii 982/2000 „persoana care se consideră lezată 

într-un drept sau interes legitim de către furnizorul de informaţii poate ataca acţiunile acestuia atît 

pe cale extrajudiciară, cît şi direct în instanţa de contencios administrativ competentă”. 



 Astfel, întru realizarea efectivă a dreptului la petiționarea, au fost instituite mai multe 

instrumente care reglementează acest segment. 

 În această ordine de idei, pentru a asigura dreptului la petiționare, a fost adoptată Hotărîrea 

Guvernului nr. 208 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de 

secretariatreferitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor de stat, 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova din 31.03.1995. Menirea acestei 

hotărîri este de a institui un sistem de examinarea, care ar permite soluționarea corectă și în termene 

ale petițiilor. 

 Totodată, la 8 februarie 2006, a fost aprobată Hotărărea Guvernului nr. 141 cu privire la 

eficientizarea examinării petiţiilor şi organizării audienţei. Prin intermediul acesteia a fost aprobat 

Planul de acţiuni cu privire la eficientizarea examinării petiţiilor şi organizării audienţei. Acesta 

prevede acțiuni pentru segmentele de evaluare a situației și evidență computerizată în sfera de 

petiționarea, instruire a funcționarilor, audiere a persoanelor, etc. 

 Legislația în vigoare în domeniul, cuprinde o multitudine de acte care vizează dreptul de 

petiționarea. Adeseori acestea contravin unele cu altele sau sunt confuze. Aceste carențe în fond nu 

aduc atingere dreptului la petiționare, referindu-se mai mult la organizarea activităților organelor în 

vederea asigurării acestui drept. 

 Serviciile de probațiune și sistemul penitenciar pe lîngă obligațiunile din actele cu caracter 

general în domeniul asigurării dreptului la petiționare, au reglementări ce vizează doar activitatea 

acestora în materia vizată. 

Astfel, în conformitate, cu pct. 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 827 privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiunedin 10.09.2010, Oficiul central de probaţiune exercită, printre 

atribuțiile sale de bază, următoarele atribuţii: 

• coordonează activitatea de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare 

la activităţile de probaţiune; 

• asigură examinarea propunerilor, cererilor, petiţiilor parvenite, precum şi publicaţiilor, 

comunicatelor în mass-media referitor la problemele probaţiunii. 

De asemenea, potrivit pct. 7, alin. 4), lit. m) alRegulamentului DIP aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1310 cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare din  24.11.2008, acesta, în 

domeniul activităţii organizatorice, are funcția să asigure examinarea petiţiilor. 

 Mai mult ca atît, în materie de petiționare, legislația nu prevede doar obligațiunea organelor 

vizate, dar și dreptul beneficiarilor direcți ai acestora în acest domeniu. În această ordine de idei, la 

art. 169, alin. (1), lit. c) al Codului de executare este consfințit „dreptul de a adresa petiţii (cereri, 



reclamaţii, propuneri, sesizări) administraţiei instituţiei ori organului care asigură executarea 

pedepsei sau organelor ierarhic superioare, instanţei de judecată, procuraturii, autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, asociaţiilor obşteşti, altor instituţii şi organizaţii, inclusiv 

internaţionale”.  

De asemenea, printre toate drepturile deținutului, la pct. 87 din Hotărîrea Guvernului nr. 583 

cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi din 26.05.2006 este 

stipulat că acesta are dreptul „să înainteze cereri şi plîngeri (reclamaţii, propuneri, sesizări) 

administraţiei penitenciarului, organelor ierarhic superioare, instanţelor judiciare, procuraturii, 

Comitetului pentru plîngeri, organelor autorităţilor publice centrale şi administraţiei publice locale, 

asociaţiilor obşteşti, precum şi organizaţiilor interstatale pentru apărarea şi respectarea drepturilor 

omului”. În acest sens la pct. 392 al acestuia este stabilit că „deţinuţii îşi formulează petiţiile în scris, 

care pot fi înaintate atît administraţiei penitenciarului, cît şi altor organe prevăzute de lege”. 

Totodată, potrivit art. 246, alin. (2) din Codul de executare, (2) „aplicarea sancţiunilor disciplinare 

nu poate îngrădi dreptul la apărare, dreptul de petiţionare, dreptul la vot, dreptul la corespondenţă, 

dreptul la asistenţă medicală, dreptul la hrană, îmbrăcăminte şi condiţii minime de cazare, dreptul 

la plimbarea zilnică şi dreptul la odihnă”. 

 În cazul deținuților există suficiente garanții normative pentru asigurarea și protejarea 

dreptului  la petiționare. 

 O problemă ce se ridică în materie de petiționare este numărul de petiții care poate să-l 

depună un petiționar. Legislația în vigoare nu reglementează expres această chestiune, însă nu face 

nici o interdicție la acesta capitol. Urmare, petiționarul poate să depună atîtea petiții cîte consideră el 

de cuviință. În acest sens, Codul de executare, prevede la art. 210, că „condamnatul are dreptul să 

primească şi să expedieze din cont propriu, scrisori, telegrame şi petiţii fără a se limita numărul lor 

în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod  şi de Statutul executării pedepsei de către 

condamnaţi”. 

 În sensul cel mai larg, petiția reprezintă o cerere a unei persoane sau a mai multor persoane 

adresată altei persoane sau mai multor persoane, cu specificarea că persoanele pot fi atît fizice, cît și 

juridice.Prin noțiunea de petiție, în sensul legislației în vigoare (Legea 190/1994) se înțelege orice 

„cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă 

prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei 

cereri” 

Totodată, Legea 190/1994 exceptează mai multe categorii de petiții care nu sunt examinate 

în temeiul prezentei legi. În conformitate cu art. 3, alin. (1) al Legii 190/1994, „prezenta  lege  nu  se  



extinde  asupra  modului  de examinare  a petiţiilor, prevăzut de legislaţia de procedură penală,  de 

procedură civilă, de procedura de executare, cu privire la contravenţiile administrative, precum şi 

de legislaţia muncii”. Astfel, orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, inclusiv cererea prealabilă 

prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri 

prevăzute de legislaţia de procedură penală,  de procedură civilă, cu privire la contravenţiile 

administrative, precum şi de legislaţia muncii nu trebuie să fie primită, înregistrată, examinată și 

soluționată în conformitate cu Legea 190/1994. 

Astfel, în cazul în careserviciile de probațiune și organele din sistemul penitenciar primesc în 

examinare o petiție care vizează activitatea acestora sau mai bine zis acțiunile personalului acestora, 

dar în care sunt pretinse violări de drepturi, care constituie infracțiune sau contravenții 

administrative,acestea nu pot fi luate la evidență în conformitate cu Legea 190/1994 și urmează a fi 

transmise organului de resort. În asemenea situații, organul vizat în petițiepoate în temeiul acestor 

petiții să se autosesizeze și să desfășoare o anchetă internă. Luînd în considerație că competența de 

soluționare pentru asemenea genuri de petiții este a altor organe, dar cele invocate țin și de buna 

funcționalitate a organelor vizate în petiție, adesea la acest capitol apar conflicte. O situație 

tensionată în acest sens este semnalată de Secția de Combatere a Torturii din cadrul Procuraturii 

Generale. Reprezentanții ultimei invocă că în cazul în care DIP sau instituțiile sale subordonate 

primesc sesizări cu invocarea aplicării torturii și a relelor tratamente, organele din sistemul 

penitenciar tergiversează transmiterea acesteia după competență.  

Luînd în considerație prescrierile legale, consider că atît serviciile probațiune, cît și sistemul 

penitenciare aplică o practică contrară acestor prevederi. De asemenea există situații careridică unele 

semne de întrebare. Spre exemplu, DIP înregistrează solicitările privind transferarea condamnatului 

în conformitate cu procedura din Legea 190/1994 și Instrucțiunile aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului 208/1995. Potrivit art. 214, alin. (2) din Codul de executare, „transferarea 

condamnaţilor se face din contul statului, în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de 

Statutul executării pedepsei de către condamnaţi”. Conform art. 238, alin. (7) din Codul de 

executare, „decizia privind transferarea sa dintr-un regim de deţinere într-un alt regim de deţinere, 

precum şi dintr-un penitenciar într-un alt penitenciar de acelaşi tip, poate fi contestată de către 

condamnat în modul stabilit în prezentul capitol”. Totodată, Statutul executării pedepsei de către 

condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006, la pct. 2 prevede că, 

„prezentul Statut este elaborat în baza prevederilor Codului de executare şi în vederea respectării 

dispoziţiilor  Codului penal, Codului de procedură penală şi altor acte normative naţionale şi 

internaţionale la care Republica Moldova este parte”. De asemenea, drept temei pentru transfer 



poate servi situaţia familială excepţională (la femei - existenţa copiilor sugari sau a sarcinii). În 

condițiile menționate solicitarea de a fi transferată persoana deținută poate fi depusă însăși de 

persoană. Dispozițiilelegislației în vigoareprevăd temeiurile și modalitatea de transferare și 

instrumentul legal care stă la baza transferului, însă nu sunt prevăzute termenele de examinare. 

Urmare, petițiile ce vizează tematica abordată în exemplu expus deși vizeazăprocedura de executare, 

aceasta din urmă nu o definește din punct de vedere a termenelor. Consider că în vederea asigurării 

dreptului la petiționare, sistemul penitenciar a procedat corect înregistrînd acest gen de solicitări 

drept petiții. 

De asemenea, la acest subiect este relevant faptul că potrivit, practicilor altor instituții, de 

pildă a Cancelariei de Stat, conform celor relatate de către reprezentantul Secţiei petiţii și audiență, 

solicitările ce cad sub incidența art. 3, alin. (1) al Legii 190/1994, dar sunt de competența 

Cancelariei de Stat, nu sunt înregistrate ca petiții și sunt transmise în alte subdiviziuni interne pentru 

a fi înregistrate. Deși subiectul în cauză este înafara prezentului studiu, sunt de părere că și la acest 

capitol legislația conține multe lacune, deoarece adesea nu stabilește modalitatea de examinare 

anume a acestui tip de solicitări, în special în partea ce ține de termenii de examinare.  

Apreciez că înregistrarea solicitărilor, inclusiv și a petițiilor, în mod necorespunzător se 

datorează și faptul că deși cadrul normativ este cuprinzător sub aspect de petiționare, pentru celelalte 

tipuri de solicitări acesta conține multe goluri și inexactități.   

 

Titularii dreptului de petiționare 

Conform prevederilor art. 52 din Constituție cît și ale art. 1 al Legii cu privire la petiționare, 

la prima vedere, titulari ar acestor drepturi ar fi doar cetățenii Republicii Moldova. Această opinie în 

mod cert este o viziune falsă, deoarece art. 19 din Constituția RM stipulează că: cetăţenii străini şi 

apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de 

lege. În aceeași ordine de idei, se reliefă faptul, că Legea cu privire la petiționare, nu numai că nu 

absolvă cetățenii străini și apatrizii de acest drept, dar îl consfințește la art. 2 al acesteia, care 

prevede că sub incidenţa prezentei  legi cad cetăţenii străini şi apatrizii, ale căror drepturi şi interese 

legitime au fost  lezate pe teritoriul Republicii Moldova. Urmare, de dreptul de petiționare se bucură 

orice persoană fizică.  

 

Persoanele juridice, de asemenea sunt titulari ai dreptului de petiționare. Astfel, art. 52 alin. 

(2) din Constituția RM prevedecă„organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii 

exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă”, iar art. 1
1
al Legii cu privire la petiționare, 



prescrie că „prezenta lege se extinde asupra modului de examinare a petiţiilor adresate de 

organizaţiile legal constituite în numele colectivelor pe care le reprezintă”. Astfel, titulari ai acestui 

drept sunt atît persoanele juridice comerciale, cît și necomercial. De asemenea, în condițiile art. 59 

din Codul civil, „persoanele juridice străine sînt asimilate, în condiţiile legii, cu persoanele juridice 

ale Republicii Moldova”. Urmare, pot adresa petiții atîtpersoanele juridice constituite pe teritoriul 

Republicii Moldova, cît și pe teritoriul altui stat. 

La capitolul organizații – petiționari legea prevede că ele trebuie să fie legal „constituite” și 

nu înregistrate. De asemenea, se utilizează termenul „organizații” și nu „persoane juridice”. Codul 

civil, precum și actele ce reglementează diferite forme de persoane juridice, pe lîngă expresia 

„persoană juridică” utilizează și cuvîntul „organizații”. Totodată, potrivit art. 63 din Codul civil, 

„persoana juridică se consideră constituită în momentul înregistrării ei de stat”. În acest context, de 

dreptul de petiționare beneficiază persoanele juridice înregistrate. 

Totodată, pentru ca un demers să fie calificat ca fiind petiție, legislația impune condiția, ca 

acesta să fie înaintat „exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă”. Urmare, persoanele 

juridice nu au dreptul să înainteze petiții în numele organizațiilor, ci doar în interesul întregului 

colectiv. 

Astfel, în reglementările indicate mai sus, se cuprind și categoria beneficiarilor direcți ai 

serviciilor probațiune și ai sistemului penitenciar. 

  

Limbile de funcționare în cadrul sistemului de petiționare 

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 3465-XI cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe 

teritoriul RSS Moldoveneştidin 01.09.1989,  „în relaţiile cu organele puterii de stat, administraţiei de 

stat şi organizaţiilor obşteşti, precum şi cu întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile situate pe 

teritoriul RSS Moldoveneşti limba de comunicare orală sau scrisă - moldovenească sau rusă - o 

alege cetăţeanul. În localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză se garantează dreptul 

cetăţeanului de a folosi şi limba găgăuză în relaţiile menţionate”.  

Totodată, potrivit art. 11 al Legii menționate supra, „în  caz de adresare în scris a organelor 

puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti către cetăţean se foloseşte limba 

moldovenească sau rusă, în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - moldovenească, 

găgăuză sau rusă. La eliberarea documentelor se folosesc la libera alegere a cetăţeanului limba 

moldovenească ori rusă sau limbile moldovenească şi rusă, iar în localităţile cu populaţie de 

naţionalitate găgăuză - limba moldovenească, găgăuză ori rusă sau limbile moldovenească, găgăuză 

şi rusă. Organele puterii de stat, administraţiei de stat, organizaţiilor obşteşti, întreprinderile, 



instituţiile şi organizaţiile primesc şi examinează documentele prezentate de către cetăţeni în limba 

moldovenească sau în cea rusă, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - limba 

moldovenească, găgăuză sau rusă. La documentele prezentate în alte limbi trebuie anexată  

traducerea în limba moldovenească sau rusă”. 

În contextul celor enunțate, se evidențiază faptul, că în sistemul de petiționare ale serviciilor 

de probațiune și sistemul penitenciar, limbile de lucru sunt cea de stat și rusă, iar în subdiviziunile 

amplasate pe teritoriul UTA Găgăuzia pe lîngă acestea și limbagăgăuză. Urmare, în cazul înaintării 

unei petiții într-o altă limbă decît cele menționate, organele sunt în drept să refuze examinarea 

acestora.  

Din discuțiile cu reprezentanții organelor vizate, aceștia întîmpină dificultăți la examinarea și 

comunicarea rezultatelor petițiilor care sunt înainte într-o altă limbă decît cea de stat, chiar și a celor 

scrise în limba rusă și anume în partea ce ține de structurarea propozițiilor. Aceasta nu constituie o 

barieră în examinarea și soluționarea petițiilor, dar ia mai mult timp decît pentru cele înaintate în 

limba de stat. 

Conform legislației în vigoare și a actelor de reglementare internă, cunoașterea limbii ruse 

este o cerință obligatorie, introdusă inclusiv și în feșile de post ale personalului, constatare care am 

făcut-o în urma analizei fișelor de post ale funcționarilor din MJ, serviciilor probațiune și sistemul 

penitenciar.Cu părere de rău, nu am regăsit o asemenea cerință în cazul fișei de post al secretarului 

administrativ superior din cadrul serviciile probațiune, care este responsabil pentru asigurarea 

evidenței și examinarea calitativă și în termen a documentelor și petițiilor, dar prezentă în fișa de 

post al specialistului principal. 

 Taxez această situație, în conformitate cu legile cunoașterii, una firească, pe motiv că 

abilitățile practice se formează în funcție de intensitatea întrebuințării acestora, prin urmare este 

natural ca petițiile examinate în limba rusă să consume mai mult timp decît cele scrise în limba de 

stat. 

 Întru argumentarea opiniei expuse, prezint următoarele date statistic. În primele 10 luni în 

cadrul OCP au fost înregistrate 17 petiții. Petițiile au fost depuse în două limbi: în limba română și 

în limba rusă. 



Diagrama1Ponderealimbilorutilizate la înaintareapetițiilor 

 

 Am venit cu aceste date, întru fundamentarea opiniei mele. Astfel, în aceste condiții, 

indubitabil că abilitățile de lucru în limba de stat sunt mai dezvoltate. 

 La întocmirea răspunsurilor petițiilor se aplică aceleași condiții ca și în cazul înaintării 

acestora, folosindu-se limba de stat sau rusă. Consider că se face subliniat faptul că răspunsurile se 

întocmesc în limba în care au fost înaintate petițiile. 

 În procesul de analiză selectivă a petițiilor și răspunsurilor la acestea din cadrul DIP am 

constatat că regulile indicate mai sus sunt respectate. Cu părere de rău, volumul mare al acestora nu 

mi-a permis să constat dacă normele în cauză au fost respectate la examinarea tuturor petițiilor. 

În cazul OCP, răspunsurile la petițiile prezentate în limba de stat au fost perfectate în aceeași 

limbă, iar în cazurile celor prezentate în limba rusă pentru una din petiții a fost perfectat în limba 

rusă, iar pentru alta în limba de stat. 

Rezumînd cele relatate, consider că organele urmează să întocmească răspunsul în limba în 

care a fost înaintată petiția, fără ca petiționarul să mai menționeze acest fapt. 

O reglementare specifică există în cazul petițiilor privind accesul la informație. Astfel, la art. 

13 din Legea 982/2000 sunt stabilite modalitățile accesului la informațiile oficiale. Conform alin. (1), 

lit. d) al acestui articol, una din modalități o constituie „eliberarea copiei traducerii documentului, 

informaţiei (unor părţi ale acestora) într-o altă limbă decît cea a originalului, pentru o plată 

suplimentară”. Totodată, potrivit art. 14 al legii menționate supra, conține prescripții în partea ce 

ține de limba în care se vor prezenta informaţiile solicitate. Conform acestuia: 

„(1) Informaţiile, documentele, solicitate în conformitate cu prezenta lege, vor fi 

puse la dispoziţia solicitanţilor în limba de stat sau în limba în care au fost elaborate. 

(2) În cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă decît 

cea de stat, furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la cererea solicitantului, o 

copie a traducerii autentice a informaţiei, documentului în limba de stat”. 



Examinînd prevederile legale de mai sus, consider că acestea sunt aplicabile doar pentru 

solicitări de acte sau copii de pe acte, iar în cazul solicitării unor informații(pentru care urmează a fi 

întocmit un răspuns în care va fi indicată informația solicitată și nu o scrisoare de însoțire ca pentru 

primul caz) urmează a fi aplicate prevederile generale. 

O problematică există în cazul petițiilor depuse într-o altă limbă decît cea prevăzută de 

legislație. Cu toate că documentele urmează a fi primite doar în limbile prevăzute de legislația în 

vigoare, se înregistrează o tendință în toate structurile statului, conform căreia solicitările depuse 

într-o altă limbă decît cele prevăzute de legislație sunt înregistrate și examinate. În acest sens, aduc 

exemplul Cancelariei de Stat care înregistrează demersurile și în limba engleză și în franceză.  

Subliniez faptul cănu este o obligațiune de a examina petițiile depuse într-o altă limbă decît 

cele prevăzute de legislația în vigoare, însă găsesc recomandabil ca organele să primească astfel de 

solicitări și să le examineze, în special cele cu un conținut simplist și scurt. Aceasta denotă un înalt 

grad de profesionalism al organului respectiv. Mai mult ca atît, adesea în fișele de post este inclusă 

și cerința de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională (engleză sau franceză) la 

nivel satisfăcător (ex: fișa de post a specialistului secției Secretariat, al Direcției Relații Publice, 

Mass-media și Secretariat din cadrul DIP). 

Chestiunea care ridică mai multe rezistențe la acest subiect este faptul că nu se dorește a 

răspunde în limba în care a parvenit petiția din motive de irosire a timpului. În partea ce ține de 

răspunsurile la această categorie de petiții consider că acesta urmează a fi întocmit în limba de stat, 

sigur că în mod ideal ar fi în limba în care a parvenit, dar nu și o obligație.Organul și așa a venit în 

întîmpinarea petiționarului înregistrînd-o și examinînd-o, iar întocmirea răspunsului în limba de stat 

în nici un caz nu ar pune la dubiu profesionalismul personalului din cadrul unui organ.  

 

 

I.2.CATEGORII DE PETIȚII 

 

Categorisirea petițiilor este o acțiune mai mult teoretică, care nu are drept scopul de da plus 

de protecție dreptului de petiționare, dar permite o mai bună funcționalitate o modului de ținere a 

lucrărilor de secretariat ce vizează sistemul de petiționare. 

Petițiile pot fi clasificate după mai multe criterii. Mă voi referi la cele mai importante criterii 

și la problematica ce vizează unele categorii în parte. 

 

După suportul în care sunt înaintate petițiile de către solicitanți, acestea pot fi clasificate în: 



- petiții formulate verbal (din punct de vedere teoretic); 

- petiții prezentate pe suport de hîrtie; 

- petiții prezentate în formă electronică. 

 

După mijlocul utilizat de către persoane la înaintarea petițiilor, putem distinge următoarele 

categorii de petiții: 

- petiții depuse direct, adică cele depuse la sediul, la persoana responsabilă, inclusiv 

primite în cadrul audiențelor cetățenilor; 

- petiții depuse în boxa pentru corespondență din incinta sediului; 

- petiții transmise prin intermediul serviciilor poștale; 

- petiții remise prin fax; 

- petiții expediate prin intermediul poștei electronice; 

- petiții electronice înainte direct pe paginile-web ale organelor (petiții on-line). 

 

Luînd în considerație că cele două criterii expuse se intersectează, vor fi analizate în cumul. 

Legea 190/1994 prescrie că petițiile pot fi înaintate în scris sau în mod electronic. Petițiile 

înaintate pe suport de hîrtie pot fi atît scrise în mod manual, fie să fie culese la un computer sau la o 

mașină de scris. Legislația în vigoare nu face referire la petițiile transmise prin fax sau petițiile 

transmise în copii, adică petițiile pe suport de hîrtie ce nu conțin o semnătură olografă. Totodată, art. 

10 din legea menționată supra, la alin. (1) stabilește, că „petiţiile trebuie să fie semnate de autor, 

indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul”. De asemenea, la alin. (2) al aceluiași articol este 

prescris, că„petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră anonime şi nu se 

examinează”. Aici se iveșteîntrebarea „în cazul în care petițiile nu conțin semnăturile petiționarilor 

în original, acestea ar corespunde prevederilor art. 10, alin (1)?”. Consider, că petițiile depuse în 

copii, fie prin fax, fie încărcate și transmise prin e-mail, cuprinzînd elementele prescrise la articolul 

indicat mai sus, urmează a fi examinate și nu pot fi considerate anonime. Totodată, în această ordine 

de idei, legiuitorul urmează să reglementeze această situație, precum și dreptul de a identifica 

petiționarul ca măsură de siguranță în cazul unor petiții complexe. 

La art. 5, alin. (1) al Legii 190/1994este stipulat, că „petiția se depune în scris sau în formă 

electronică”.  Găsesc de cuviință să subliniez că petiția electronică este de asemenea o petiție scrisă. 

Astfel legiuitorul urmează să substituie cuvintele enunțate cu expresia „petiția se depune în scris, pe 

suport de hîrtie sau în formă electronică”. 

Petițiile înaintate pe suport electronic necesită o analiză specială. 



Astfel, petițiile electronice pot fi înainte fie prin intermediul poștei electronice fie direct de 

pe pagina web a organelor. 

Această categorie de petiții ridică mai multe semne de întrebare. Așadar, conform art. 5, alin. 

(2) al Legii 190/1994, „petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de 

documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare”. Totodată, contrar acestor prevederi, art. 10, alin. (1), stabilește, că „petiţiile în formă 

electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a 

petiţionarului”, iar alin. (2) prescrie că „petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se 

consideră anonime şi nu se examinează”.  Prin urmare, cele două articole sunt contradictorii, primul 

stabilește obligativitatea de a fi aplicată semnătura digitală, iar cel din urmă nu impune o asemenea 

cerință. În această ordine de idei, urmează a fi aplicate prevederile art. 10 al Legii în cauză, deoarece 

doar în cazurile în care petiția nu corespunde acestor prescripții, aceasta nu se examinează, iar 

pentru lipsa semnăturii digitale legiuitorul nu a prevăzut o asemenea consecință.  

Mai mult ca atît,chiar și în cazul în care legiuitorul a inclus obligativitatea ca petiția să 

corespundă documentului electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, pentru a se asigura de 

autenticitatea petiționarului, consider că această prevedere nu este proporțională cu cerințele pentru 

petițiile depuse pe suport de hîrtie, care conțin o semnătură olografă, deoarece nici în cel de-al 

doilea caz, organul nu verifică autenticitatea depunătorului. Cred că organul urmează să se bazeze pe 

principiul bunei-credințe, nu numai în cel de-al doilea caz, dar și în cazul petițiilor electronice. 

Paginaelectronică oficială a organelor ar trebui să constituie o modalitate suplimentară de a 

asigura dreptul persoanelor la petiționare, constituind o altă modalitate de depunere a petițiilor 

electronice. Astfel, pe pagina web a organelor este necesar să fie un compartiment unde persoană 

poate să-și lase mesajul său. Sigur că, această modalitate trebuie să fie reglementată. În 

aceastăordine de idei, pagina web trebuie să conțină și informația privind modalitatea de transmitere, 

examinare și primire a răspunsului. 

Această modalitate este una foarte simplistă. Utilizîndacest mijloc, pe de o parte petiționarul 

urmează a formula mesajul în termini preciși, expunîndu-se strict la subiect, iar pe de altă parte 

aceasta ar economisi din resursele material, cît și de timp atît a petiționarului, cît și a organului. 

O categorie ce necesită o analiză deosebită sunt petițiile verbale.  

În conformitate cu art. 5, alin. (1) al Legii 190/1994, „petiția se depune în scris sau în formă 

electronică”. Legea nominalizată nu prevede posibilitatea înaintării petițiilor în mod verbal. Această 

categorie de petiții are o semnificație mai mult teoretică. Cu toate acestea, cererile privind accesul la 

informație sunt atribuite petițiilor, aceasta rezultînd din prevederile art. 8, alin. (4), conform cărora, 



„petiţiile (cererile) prin care se solicită o informaţie oficială se examinează  în termenele stabilite în 

legislaţia privind accesul  la informaţie”.Astfel, în conformitate cu art. 12, alin. (1) al Legii 

982/2000, „informaţiile oficiale vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în baza unei cereri scrise sau 

verbale”. Totodată, potrivit alin. (4) al aceluiași articol, cererea poate fi înaintată verbal în cazurile 

în care este posibil răspunsul pozitiv, cu satisfacerea imediată a cererii de furnizare a informaţiei, iar 

în cazul în care furnizorul intenţionează să refuze accesul la informaţia solicitată, el va informa 

solicitantul despre aceasta şi despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise. În aceeași ordine de 

idei, prevederile art. 13 al legii nominalizate, stipulează modalităţile accesului la informaţiile 

oficiale. Printre acestea sunt prevăzute: 

a) audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală; 

b) examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul instituţiei. 

De asemenea, art. 21 al Legii 190/1994, prescrie: 

1) Persoanele de stat de rang superior primesc petiţionarii în audienţă în modul stabilit 

de ele, dar nu mai rar de o dată pe lună. 

2) Conducătorii de ministere şi departamente organizează primirea petiţionarilor nu  mai 

rar de două ori pe lună, iar conducătorii organelor de autoadministrare locală, 

întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - nu mai rar de o dată pe săptămînă. 

În această ordine de idei, pct. 33 din Instrucțiunile aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

208/1995, stabilește că evidența audiențelor, acordate în organe sau la locul de trai al petiționarilor, 

și a cererilor, expuse verbal de aceștia, se ține pe fișe de evidență și control și în cadrul sistemului 

automatizat respectiv. 

În concluzie, subliniez faptul că petițiile verbale există, chiar și în afara reglementării lor 

exprese de către Legea 190/1994.  

Mai mult ca atît, conform art. 4, alin. (1) al legii menționate, propunerile sunt de asemenea 

atribuite petițiilor, urmare opinez că modalitatea de înaintare a petițiilor poate fi și verbală, în cazul 

unor cereri simple sau care pot fi soluționate imediat, fapt ce trebuie să-și găsească reflectare și în 

legislați. Un exemplu simulat ar putea constitui situația în care petiționarul nu a primit răspus din 

cauza unor erori a serviciilor poștale și a venit la sediul să se intereseze de mersul examinării și să-și 

revendice drepturile sale  de petiționare. Funcționarul, ar putea să-i elibereze o copie de pe răspunsul 

expediat, fără a mai solicita o cerere scrisă. 

În această ordine de idei, pct. 400 din Statutului executării pedepsei de către condamnaţi 

stipulează că „formularea propunerilor, cererilor şi plîngerilorîn formă verbală are loc în cadrul 

audienţei personale”. 



 Urmare, reglementarea petițiilor verbale, ar oferi posibilitatea de a soluționa multe probleme 

în timp util și cu resurse materiale, umane și de timp minime. 

 

 În funcție de criteriul reprezentării, petițiile pot fi înaintate de petiționar direct sau prin 

intermediul unor reprezentanți. Astfel, în cazul înaintării petițiilor direct de petiționar, acesta se 

reprezintă singur pe el. Totodată, în numele său poate să înainteze petiții și o persoană ce-l 

reprezintă, fie un avocat fie o persoană apropiată. Cu toate acestea de cele mai multe ori, pentru 

satisfacerea unei solicitări petiționarul trebuie să se adreseze în mod direct sau prin intermediul 

reprezentanților legali. Un exemplu elocvent în acest sens este solicitarea de transferare a unui 

deținut dintr-o instituție penitenciară în alta. Sunt cazuri cînd o asemenea solicitare vine din partea 

unei rude, însă pentru ca solicitarea să fie satisfăcută urmează să fie manifestată dorința deținutului. 

Prin urmare, în asemenea cazuri deținutul urmează să se adreseze din nume propriu sau prin 

intermediul reprezentantului legal. 

 

În funcție de numărul persoanelor care înaintează petiția, petițiile pot fi: individuale sau 

colective. 

 Petițiile individule sunt petițiile înaintate din nume propriu de către o persoană.Rămîn a fi 

individuale petițiile înaintate prin intermediul reprezentanților. 

 Termenul de petiții colective, nu și-a găsit o reflectare specială în Legea nr. 190/1994. Cu 

toate acestea Instrucțiunile aprobate prin Hotărîrea Guvernului 208/1995, stabilesc la pct. 13
1
 că 

„petiţiile colective se examinează, de regulă, în prezenţa autorilor”. Deși legiuitorul nu a reglementat 

noțiunea de petiții colective, acesta nu a impus vreo interdicție la numărul de petiționari care ar 

putea înainta petiția. Cu toate aceste, Instrucțiunile utilizează termenul de colective și stabilește 

reglementări speciale pentru acestea. Sunt de părere că legiuitorul, urmează să reglementeze în lege 

acest tip de petiții, pentru a îmbunătăți totodată și sistemul de ținere a lucrărilor de secretariat vizavi 

de petiții. 

 Mai, mult ca atît, actele normative nu stabilesc numărul de peroane care ar trebui să înainteze 

petiția, pentru ca aceasta să se consider colectivă. Apreciez, că pentru ca o petiție să fie atribuită la 

categoria petițiilor colective, aceasta urmează să fie înaintă din numele a două și mai multe persoane. 

 Rămîn a fi colective și petițiile înaintate printr-un singur reprezentant de către mai multe 

persoane. În asemenea cazuri, consider că reprezentantul ar urma să argumenteze circumstanțele 

reprezentării. Astfel, poate fi anexată copia procesului verbal de la o reuniune de persoane, prin care 

a fost delegat, sau în cazul avocaților for fi prezentate copiile de pe actele de delegare.  



Consider, că petiţiile adresate de organizaţiile legal constituite în numele colectivelor pe care 

le reprezintă trebuie să fie atribuite la petițiile colective, deoarece acestea nu sunt înaintate în 

interesul persoanei, dar în interesul colectivului (mai multor persoane) din această organizație. 

 În lumina celor expuse, conchid cu recomandarea de a reglementa această categorie de petiții 

într-un mod suficient ce ar permite facilitarea comunicării rezultatelor și stabilirea de condiții 

necomplexe de ținere a lucrărilor de secretariat aferente acestei categorii de petiții. 

 

În funcție de criteriul repetabilității, petițiile pot fi înaintate prima oară, sau înaintate în 

mod repetat. 

Petițiile înaintate prima oară, constituie petițiileîn care solicitantul pentru prima oară s-a 

adresat cu o problemă. Astfel, criteriu de repetabilitate nu se referă doar la titularul petiției, ci și la 

conținutul petiției. 

Pentru o analiză amplă și o diferențiere a acestor două categorii de petiții, în continuare vor fi 

examinate petițiile depuse în mod repetat. 

Legea cu privire la petiționare nu definește noțiunea de petiție repetată. Cu toate acestea la 

art. 20 al Legii 190/1994 este inclusă prevederea conform căreia, „petițiile adresate a doua oară, care 

nu conțin argumente ori informații noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat în scris 

sau în formă electronică petiționarul”. Consider că la acest articol legiuitor a comis o confuzie, 

deoarece a inclus expresia „a doua oară”, pe cînd ar fi trebuit să fie „repetate”. Din norma respectivă, 

ar reieși că petițiile depuse a doua oară ar fi repetate, iar în cazul în care sunt depuse a treia, a patra 

oară, și așa mai departe ar fi trebuit să fie examinate. 

Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995ar veni să corecteze această eroare. Astfel, la pct. 7 

al acestora este prevăzut că repetate se consideră „petițiile care sînt înaintate de una și aceeași 

persoană, abordează una și acceași problemă, în cazul în care de la data înregistrării primei petiții 

a expirat termenul de examinare stabilit de legislație și petiționarul nu a primit nici un răspuns sau 

nu este de acord cu răspunsul primit”.  

Aceste două acte s-ar părea la prima vedere că se completează unul pe altul, în partea ce ține 

de reglementarea petițiilor repetate, dar la o analiză minuțioasă am putea concluziona că aceste două 

acte prevăd două categorii de petiții diferite. 

Astfel, Legea nr. 190/1994 nu numai că nu conține noțiunea de repetată, dar și stipulează 

condiții diferite pentru a fi considerate a fi adresate repetat, sau după cum prevede legea depuse a 

doua oară.  



Mai jos pentru comparate vor fi prezentate prevederile celor două acte norme menționate 

supra. 

Tabel1ComparareaLegii 190/1994 și HG 208/1995 

Criteriile Legea  190/1994 HG 208/1994 

Terminologia „a doua oară” „repetate” 

Criterii pentru petiționar Nu este stabilit nici un criteriu ”sînt înaintate de una și aceeași 

persoană” 

Tematica petiției „nu conține argumente noi ori 

informații noi” 

„abordează una și acceași 

problemă” 

Criterii ce vizează termenul Nu este stabilit nici un criteriu „în cazul în care de la data 

înregistrării primei petiții a 

expirat termenul de examinare 

stabilit de legislație și 

petiționarul nu a primit nici un 

răspuns sau nu este de acord cu 

răspunsul primit” 

 

Cu siguranță că o hotărîre de guvern vine să deslușească legea, făcînd ca ultima să fie mai 

explicită, însă prima nu poate conține noțiuni noi și reglementări care ar fi contrare legii. Analizînd 

tabelul de mai sus, relev că legiuitorul a făcut o omisiune la acest capitol.  

Astfel, la acest subiect pot fi evidențiate următoarele: 

- Legea nu prevede nici o condiție pentru titularul petiției, urmare ar reieși că în cazul în 

care conținutul petiției este identic cu conținutul unei petiții examinate anterior, însă 

titulari ai petiției sunt persoane diferite, aceasta nu trebuie să fie examinată pe motiv că 

sunt depuse „a doua oară”. La acest compartiment, instrucțiunilevin să completeze golul, 

care stipulează că „sunt înaintate de una și aceeași persoană”. Această precizare este una 

esențială. Mai mult ca atît, consider că expresia menționată supra ar fi trebuit să fie 

completată cu cuvintele „sau persoane”, pentru a aduce o garanție pentru organele 

statului că nu vor fi învinuite că nu au respectat legislația în vigoare în partea ce ține de 

petițiile semnate de mai multe persoane. În caz contrar, organul statului ar reieși că 

urmează să examineze petițiile înaintate de mai mulți petiționari în mod repetate. 

- În partea ce ține de tematica petițiilor repetate, clauzele respective se completează una pe 

alta. Astfel, Instrucțiunile stabilesc că petițiile repetate sunt cele care „abordează una și 

aceeași problemă”, acest criteriu este unul fundamental pentru petițiile repetate, astfel 

tematica petiției repetate trebuie să fie aceeași cu tematica unei petiții înaintate anterior. 

Cu toate acestea, aceste reglementări sunt insuficiente. Aici se remarcă faptul că legea, 

paradoxal, dar este mai explicită la acest compartiment, deoarece conține sintagma „nu 



conține argumente noi ori informații noi”. Accesată concretizare este una de esență, 

deoarece drept rezultat al atribuirii unei petiții la categoria petițiilor repetate, aceasta nu 

este examinată. Să presupunem situația în care persoana a înaintat o petiție, care nu a fost 

suficient de argumentată în vederea demonstrării că i-a fost încălcat un drept anumit. 

Urmare a examinării, organul de resort ar putea refuza în satisfacerea petiției. La 

primirea răspunsului, petiționarul ar putea să înainteze o petiție nouă care ar avea aceeași 

tematică, însă va fi argumentată fundamental și chiar cu anexă de materiale care ar 

demonstra temeinicia petiției. În cazul în care nu ar exista prevederile din Lege, ci doar 

cele din instrucțiuni, organul ar fi trebuit să nu o examineze deoarece conform 

Instrucțiunilor, pentru a atribui o petiție la categoria petițiilor repetate este suficient ca 

petiția să abordeze „una și aceeași problemă”. Astfel, dacă analizăm cele relatate supra, 

într-adevăr ambele petiții au aceeași tematică, este expusă aceeași problemă și se solicită 

aceeași rezolvare, însă expunerile noi ar putea ajuta la rezolvarea problemei 

petiționarului și o asemenea petiție nu poate fi catalogată ca fiind repetată. 

- Un alt criteriu ce ridică mai multe întrebări este criteriul legat de termene. Reieșind din 

prescrierile Legii, pentru a fi atribuită o petiție la categoria petițiilor repetate, nu există 

limită de timp. Și poate nu ar fi o problemă aceasta dacă legea ar da posibilitatea ca 

organul să decidă desinestătător dacă să o reexamineze sau nu, dar legea prevede expres 

că petițiile depuse în mod repetat, sau cel puțin, în conformitate cu legea - „a doua oară” 

nu se reexaminează. În condițiile acestor prevederi, pentru organe aceasta ar constitui o 

obligațiune.  

La identificare faptului dacă o petiție e depusă repetat sau e prima înaintare organul ar 

întîlni mari dificultăți. Un exemplu simulat ar putea servi următoarea situație: prima 

petiție e depusă în anul 2011, iar aceeași petiție e depusă a doua oară în 2013. Posibil că 

aceasta nu ar constitui o dificultate pentru organele care dețin o bază electronică de date 

ce vizează sistemul de petiționare, însă ar fi foarte dificil pentru organele care nu dețin 

asemenea baze de date. O altă situație care ar face practic imposibil de a califica o petiție 

drept repetată este atunci cînddin momentul înaintării primei petiții și celor ulterioare s-a 

scurs un termen mai mare de 3 ani. Astfel, conform prevederilor legale, dosarele 

petițiilor se păstrează un termen de 3 ani, iar ulterior sunt distruse. Prin urmare, petițiile 

nu pot fi comparate pentru a verifica dacă ultima petiție corespunde cu cea înaintată 

inițial. 



La acest compartiment, la prima vedere, ar veni cu completări Instrucțiunile. Astfel, 

Instrucțiunile prevăd, că „în cazul în care de la data înregistrării primei petiții a expirat 

termenul de examinare stabilit de legislație și petiționarul nu a primit nici un răspuns sau 

nu este de acord cu răspunsul primit”. În sensul Instrucțiunilor urmează a fi întrunite 2 

condiții: 

o de la data înregistrării primei petiții a expirat termenul de examinare stabilit de 

legislație 

o petiționarul nu a primit nici un răspuns sau nu este de acord cu răspunsul primit 

Pentru a examina acest criteriu, urmează a face anumite concretizări. Astfel, pentru a 

întruni acest criteriu trebuie să fie întrunite 2 condiții cumulativ. Pentru cea de a doua 

condiție, au fost prescrise două situații: fie petiționarul nu a primit nici un răspuns, fie nu 

este de acord cu răspunsul primit. În această ordine de idei, se reliefă faptul că pentru ca 

petiția să întrunească acest criteriu, petiția trebuie să întrunească prima condiție și doar 

una din situațiile care sunt prevăzute la cea de a doua condiție. Sigur că cele 2 situații 

prevăzute în a doua condiție nici nu pot prin esența lor să fie întrunite cumulativ, ele se 

exclud una pe alta. Urmare, pentru a întruni acest criteriu, trebuie să se producă una din 

următoarele situații: 

Tabel2 

de la data înregistrării 

primei petiții a expirat 

termenul de examinare 

stabilit de legislație 

 

 

 

SAU 

de la data înregistrării 

primei petiții a expirat 

termenul de examinare 

stabilit de legislație 

+ + 

petiționarul nu a primit nici 

un răspuns 

nu este de acord cu 

răspunsul primit 

 

 Întru examinarea acestui criteriu, în reglementarea care este în Instrucțiuni, va fi 

analizată fiecare din aceste condiții. 

1. de la data înregistrării primei petiții a expirat termenul de examinare stabilit de 

legislație. În opinia mea această stipulare este incompletă, deoarece termenul de 

examinare prevăzut de legislație este de 30 de zile, acesta fiind termenul maxim în 

care organul este obligat să răspundă, însă acesta poate oferi un răspuns într-un 

termen mai scurt.  

În aceste condiții, am putea simula următoarea situației: La 1 octombrie 2013 Oficiul 

Central de Probațiune, înregistrează petiția cetățeanului M.N, iar la 7 octombrie a 



aceluiași an îi oferă petiționarului un răspuns. Ulterior, la 15 octombrie 2013, 

cetățeanul M.N înaintează o altă petiție cu un conținut identic al celeia depuse la 

1octombrie 2013. În acest caz, petiția nu ar putea fi atribuită la categoria petițiilor 

repetate și să nu fie reexaminată, pe motiv că nu a expirat termenul de examinare 

stabilit de legislație, adică 30 zile. Drept urmare, Oficiul Central de Probațiune ar fi 

obligat să examineze petiția depusă la 15 octombrie 2013 și să-l informeze cetățeanul 

M.N despre rezultatele examinării. 

Acest exemplu simulat l-am adus pentru a-mi argumenta într-un mod cît mai explicit 

opinia că la această condiție ar trebui să existe una din următoarele 2 situații, și 

anume: 1. de la data înregistrării primei petiții a expirat termenul de examinare 

stabilit de legislație (situație prevăzută de Instrucțiuni); 2. de la data înregistrării 

primei petiții nu a expirat termenul de examinare, dar petiționarului i-a fost expediat 

răspunsul la aceasta. 

2. petiționarul nu a primit nici un răspuns sau nu este de acord cu răspunsul primit. 

Pentru a face lumină pentru această condiție, va fi examinată fiecare din aceste 2 

situații. 

a. petiționarul nu a primit nici un răspuns 

Pentru mine personal, această cerința este cel puțin una stranie. Pentru o mai bună 

înțelegere voi simula următoarea situație: cetățeanul R.S depune la 1 octombrie 

2013 o petiție la DIP. Funcționarul responsabil de petiție, fiind neglijent, a pus 

petiția în sertar și a uitat să o examineze. Cetățeanul R.S nerecepționând nici un 

răspuns, la 20 noiembrie 2013, după expirarea mai mult de 30 zile de la 

depunerea primei petiții, înaintează o altă petiție cu un conținut identic. În 

conformitate cu preseriile legale, DIP ar putea să o considere repetată și să nu o 

supună examinării. Cu siguranță că această prevedere contravine esenței dreptului 

cu privire la petiționare și nicidecum o asemenea petiție nu poate fi considerată 

repetată. 

Notez că această situație ar putea să își găsească și în continuare existența în 

Instrucțiuni, doar dacă ar fi completată cu precizarea că „dar răspunsul a fost 

expediat”. În caz contrar, aceasta constituie o limitare a dreptului de petiționare. 

b. nu este de acord cu răspunsul primit 

Consider că această precizare este inutilă, deoarece acesta ar fi doar unul din 

motivele care ar sta la baza depunerii petiției în mod repetat. Mai mult ca atît, în 



cazul în care petiționarul conștientizează că răspunsul la petiție este unul motivat, 

dar depune încă o dată o petiție cu același conținut în speranță că poate va primi 

un alt răspuns, ar reieși că această petiție nu poate fi atribuită categoriei de petiții 

repetate pe motiv că petiționarul trebuie să nu fie de acord cu răspunsul primit. 

De asemenea, în cazul în care petiționarulînaintează o petiție identică la care deja 

a primit un răspuns, însă nu a făcut o mențiune precum ar fi „nu sunt de acord cu 

răspunsul primit, mai examinați-o încă odată”, organul de stat nu ar putea să o 

atribuie la petiții repetate și ar fi obligat să o examineze. Consider că motivul din 

care un petiționar mai înaintează încă o dată o petiție cu același conținut, nu 

trebuie să stea la baza atribuirii acesteia la categoria petițiilor repetate. 

Într-un final aș concluziona că acest criteriu ce vizează termenele, ca parte a normei 

legale, ar urma să aibă următorul conținut: de la data înregistrării primei petiții a expirat 

termenul de examinare stabilit de legislație (situație prevăzută de Instrucțiuni), iar 

petiționarul nu a primit nici un răspuns, însă răspunsul a fost expediat sau de la data 

înregistrării primei petiții nu a expirat termenul de examinare, dar petiționarului i-a fost 

expediat răspunsul la aceasta. Subliniez, că cea mai mare importanță la reglementarea 

acestui criteriu este că petiția a fost deja examinată, iar răspunsul a fost remis. Doar în 

condițiile enunțate organul ar putea atribui petiția la categoria celor repetate și ar fi în 

drept să nu o examineze, deoarece organul s-a expus asupra ei și se prezumă că este un 

răspuns întemeiat pe legislație și pe investigarea obiectivă a celor relatate în petiție,  

urmare nu există nici un rost de a o reexamina pentru că soluția va fi aceeași. 

Aici, aș remarca faptul, că în cazul în care de la data înregistrării primei petiții a expirat 

termenul de examinare stabilit de legislație și petiționarul nu a primit nici un răspuns 

(care conform actelor normative ar fi trebuit să fie atribuite la categoria petițiilor 

repetate), acestea urmează a fi înregistrate după aceeași procedură prevăzută de pct. 8 din 

Instrucțiune (se înregistrează cu indicele primei petiții, adăugîndu-se numărul de ordine, 

scris prin bară).  

- În opinia mea, aceste criterii ar fi fost suficiente pentru a declara o petiție repetată, însă 

cu anumite precizări, după cum urmează: 

o Nu poate fi considerată o petiție ca fiind repetată, chiar dacă respectă criteriile 

descrise mai sus, în cazul în care se schimbă circumstanțele de fapt. În acest sens 

prezint următorul exemplu simulat: Deținutul G.P din Penitenciarul nr. 13, la 

1iulie 2013 solicită administrației penitenciarului să i se acorde permisul de a 



păstra o armă de foc în celulă. La 10 iulie 2013, Penitenciarul nr. 13 i-a transmis 

răspunsul, conform căruia legea interzice expres deținerea unei arme în 

penitenciare. Să presupunem, în mod aberant, că la 30 iulie 2013, intră în vigoare 

prevederi conform cărora, deținuții dispun de dreptul de a deține o armă în 

penitenciar, iar la 10 august 2013, deținutul G.P din Penitenciarul nr.13 se 

adresează cu o solicitare identică ca cea înaintată la 1 iulie 2013. În aceste 

condiții, petiția parvenită a doua oară, nu poate fi considerată repetată. Aici se 

impune clarificarea, că schimbarea circumstanțelor trebuie să fie cunoscută 

organului, iar în caz contrar pentru a nu fi considerată repetată, persoana trebuie 

să indice circumstanțele noi. 

o Legislația în vigoare nu ar trebui să reglementeze atribuirea unei petiții la 

categoria petițiilor repetate ca fiind o obligație a organelor, ci ca un drept. Sau ar 

trebui să instituie o perioadă, în care petiția se consideră a fi repetată, spre ex: 

petiția este repetată în cazul în care în termen de un an de la momentul primirii 

petiției a mai fost depusă o petiție a aceleiași persoane sau a aceluiași grup de 

persoane concrete, în care a fost abordată una și aceeași problemă și petiția nu 

conține circumstanțe și argumente noi. 

- pentru petițiile repetate se impune necesitatea de a face mai multe precizări pentru 

cazurile care nu sunt ordinare. 

o Un caz deosebit constituiepetițiile unei persoane sau unui grup de persoane 

concrete, în care sunt abordate una și aceeași problemă, expediate către diferiți 

adresanți și primite pentru examinare în unul și același organ. Astfel, conform pct. 

8 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, pentru situația menționată supra, 

petițiile se înregistrează cu indicele primei petiții, adăugîndu-se numărul de 

ordine, scris prin bară. În situația menționată, toate petițiile de acest gen, 

parvenite după expedierea răspunsului petiționarului urmează, în viziunea mea, a 

fi considerate repetate. În opinia mea,la fel urmează să se procedeze și în cazul 

petițiilor unei persoane sau unui grup de persoane concrete, în care sunt abordate 

una și aceeași problemă, expediate către același organ pentru examinare, iar 

organul respectiv deja a expediat răspunsul la petiție.  

Luînd în considerație cele expuse mai sus, consider un imperativ de a înlătura toate carențele din 

atele normative în partea ce ține de petițiile repetate și reglementarea adecvată a acestora. 

 



În funcție de faptul dacă sunt cunoscuți autorii petițiilor, petițiile pot fi: petițiile ale căror 

autori sunt cunoscuți și petiții anonime. Această divizare are o importanță deosebită, deoarece 

criteriul în cauză, duce într-un final la două efecte: fie petiția va fi examinată, fie aceasta nu va fi 

supusă examinării. 

Petițiile care sînt semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele și domiciliul sîntpetiții 

ale căror autori sunt cunoscuți. Astfel, în cazul în care petiționarul poate fi identificat sau unul din 

petiționarii unei petiții colective, petiția va fi examinată. Pentru petițiile în formă electronică, pentru 

a se considera că autorul/autorii sunt cunoscuți este necesar ca petiția să conțină informații privind 

numele, prenumele, domiciliul și adresa electronică a petiționarului. 

Petițiile anonime necesită o examinare minuțioasă. Astfel, legiuitorul nu definește noțiunea 

de petiții anonime, însă a stipulat prevederi conform cărora acestea pot fi determinate. În această 

ordine de idei, prevederile art. 10, alin. (1) din Legea nr. 190/1994 prescriu că „petițiile trebuie să fie 

semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele, domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin 

informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului” . Totodată, 

alin. (2) al aceluiași articol, prevede că „petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se 

consideră anonime şi nu se examinează” 

Urmare, în cazul în care petiționarul, nu indică măcar unul din elementele menționate mai 

sus, aceasta va fi atribuită petițiilor anonime și nu va fi examinată. 

Totodată, legiuitorul a instituit la art. 10, alin. (2) din legea nominalizată o excepție de la 

neexaminarea petițiilor anonime, și anume: „fac excepție petițiile ce conțin informații referitoare la 

securitatea națională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente”. În 

conformitate cu art. 6 al legii, acestea ar fi urmat să fie remise Președintelui Republicii Moldova, 

Parlamentului sau Guvernului. Excepția în cauză a fost declarată recent, neconstituțională. 

 

În funcție de tematica petițiilor acestea pot fi clasificate în foarte multe tipuri. Fiecare organ, 

în funcție de domeniul său de competență urmează să stabilească lista tematicilor petițiilor care 

parvin spre examinare. Cu siguranță că aceasta, nu trebuie să fie una detaliată, organul poate grupa 

tematicile petițiilor pe baza anumitor principii de grupare. 

Sunt de părere, că grupînd petițiile, am putea identifica, în linii mari,două genuri de petiții: 

1. Petițiile ce vizează activitatea organelor 

2. Petițiile ce vizează activitatea personalului din cadrul organelor 

Totodată, actele normative în vigoare, conține reglementări ce vizează anumite subiecte 

sensibile, aici am putea aduce următoarele exemple 



- Petiții ce țin de problema securității naționale 

- Petiții ce vizează drepturile și libertățile constituționale ale omului 

- Petiții ce țin de accesul la informație, etc. 

Această clasificare are importanță pentru colectarea, sistematizarea și analiza datelor 

statistice din cadrul fiecărui organ. Astfel, în cazul unei bune realizări a rapoartelor analitice 

statistice, pot fi identificate cu ușurință activitățile care sunt deficitare și stabilite acțiuni în vederea 

eficientizării activității organelor. 

 

 Cu siguranță că sunt mai multe criterii conform cărora pot fi clasificate petițiile, cum ar fi: 

după aria geografică, după categorii de adresanți, după soluția care este adoptată în urma examinării, 

după numărul organelor de competența cărora ține petiția, etc.Fiecare organ urmează să țină 

evidența petițiilor în funcție de specificul activităților și necesitățile sale.  

Spre exemplu, sistemul penitenciar duce evidența petițiilor și după categoriile de adresanți, 

împărțindu-i în persoane deținuteși persoane ce se află în afara detenției. Consider că această 

evidență este una necesară, deoarece în funcție de numărul de petiții depuse de persoanele deținute 

se poate constata nivelul de satisfacție a acestei categorii de persoane asupra activității sistemului  

penitenciar, care reprezintă categoria de bază de beneficiari pentru care a fost creat acest sistem.  

O altă situație există pentru criteriul de clasificare după numărul de organe competente 

pentru examinarea petițiilor.  În această ordine de idei, consider că divizarea conform acestui criteriu 

nu are nici o importanță pentru analiza petițiilor (la colectarea datelor statistice), doar dacă organul 

ar utiliza acest criteriu pentru stabilirea complexității petițiilor și ar dori să stabilească ponderea 

acestora. Însă utilizarea acestui criteriu ar avea mai mult o contribuție la examinarea nemijlocită a 

petițiilor. Astfel că petițiile care sunt de competența mai multor organe, urmează a fi examinate de 

toate celelalte, iar petiția urmează a fi remisă după competență în termeni legali, iar răspunsul la 

petiție trebuie întocmit în termeni generali de organul ce a primit petiția. 

  

 Legislația face referire la cîteva tipuri specifice de petiții. Mai jos o să fac o analiză a 

acestora. 

Petițiile (cererile) prin care se solicită o informație oficială.  

Dreptul la informație este un drept constituțional, garantat prin art. 34 din Constituția RM. 

Cu toate că în conformitate cu art. 8, alin. (4) din Legea 190/1994, petiţiile (cererile) prin care se 

solicită o informaţie oficială se examinează  în termenele stabilite în legislaţia privind accesul  la 

informaţie, acest drept are o valoare intrinsecă. 



  În vederea asigurării dreptului la informare de către serviciile de probațiune, la art. 4 al 

Legii nr. 8-XVI cu privire la probaţiune din 14.02.2008, sunt prevăzute următoarele drepturile ale 

persoanei aflată în conflict cu legea penală: 

    a) să solicite şi să primească informaţii despre condiţiile controlului;  

    b) să solicite şi să primească informaţii despre asistenţă şi consiliere; 

    c) să solicite şi să primească explicaţii referitor la drepturile sale; 

Pentru elucidarea tuturor aspectelor dreptului la informație, urmează să fie efectuat un studiu 

separat la acest capitol.  Dreptul la informație este subiectul mai multor cercetări. Conform opiniei 

generalizate, precum și a experților naționali și străini, legislația în vigoare privind accesul la 

informație corespunde standardelor internaționale. 

 Luînd în considerație că subiectul ține de realizarea unei cercetări separate, voi face referire 

doar la aspectele ce țin de asigurarea dreptului de petiționare. 

DeoareceLegea nr. 982-XIV privind accesul la informaţie din 11.05.2000 reglementează 

principiile, condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile oficiale, consider că 

legiuitorul a inclus acest drept în Legea 190/1994 deoarece acesta se încadrează în art. 4 al legii 

stipulate, precum și în vederea aplicării prevederilor referitoare la ținerea lucrărilor de secretariat 

pentru acestea. 

Motivul expus în final îl consider mai temeinic, deoarece Legea 892/2000 își găsește existența 

desinestătător, cuprinzînd o reglementare amplă. Mai mult ca atît Plenul Curţii Supreme de Justiţie a 

Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea nr. 1 cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la 

informaţiile oficiale din 02 aprilie 2007, prin care a explicat mai multe prevederi ale legii în cauză. 

 În conformitate cu art. 12 al Legii 892/200, cererile privind accesul la informație pot fi 

verbale sau scrise. În cazul cererilor scrise nu apar anumite specificări deosebite de cele ce se 

aplicăpetițiilor în general. Astfel, potrivit art. 15, alin (1) al legii în cauză, cererile scrise cu privire la 

accesul la informaţie vor fi înregistrate în conformitate cu legislaţia cu privire la registre şi 

petiţionare. Paradoxal este că legiuitorul a inclus legislația cu privire la registre, pe cînd Legea 

190/1994 nu face nici o referire precum că ar exist Registrul de evidență a petițiilor. Urmare, ar fi 

trebuit să existe un registrul al cererilor cu privire la accesul la informații. 

 Un subiect, mai sensibil, constitutule cererile verbale. În această ordine de idei, urmează a fi 

reflectate condițiile în care pot fi înaintate asemenea cereri.  

Astfel, conform alin. (4) al aceluiași articol, cererea poate fi înaintată verbal în cazurile în 

care este posibil răspunsul pozitiv, cu satisfacerea imediată a cererii de furnizare a informaţiei, iar în 



cazul în care furnizorul intenţionează să refuze accesul la informaţia solicitată, el va informa 

solicitantul despre aceasta şi despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise. 

 Opinez, că în vederea contabilizării și a demonstrării respectării dispozițiilor indicate supra, 

consider oportun instituirea unor registre sau includerea în registrul de evidență a peroanelor primite 

în audiență a datelor care să conțină următoarele informații obligatorii: data, solicitantul, conținutul 

solicitării, conținutul răspunsului, executorul și semnătura solicitantului. De asemenea, evidența 

poate fi dusă pe fișele de evidență și control.  

 Evidența cererilor verbale ar permite pe lîngă evitarea mai multor neînțelegeri sau conflicte, 

dar și oglindirea stării de lucruri la acest capitol. În absența unei asemenea evidențe, volumul de 

lucru realizat cu așa tip de petiții rămîne în umbră, diminuînd din volumul de lucru realizat de către 

un organ. Mai mult ca atît, datele vizavi de acest tip de cereri ar putea să ne permită să 

concluzionăm asupra nivelului de încredere al oamenilor vizavi de o instituție, de obicei în cazul 

solicitării unor informații simple, persoanele în cazul în care sunt încredințați ca vor primi informații 

veridice nu mai stau să irosească timp pentru a-și pune gîndurile pe hîrtie dar adresează întrebările 

direct. Adresarea solicitărilor în mod verbal le permite solicitanților să fie înțeleși mai bine, 

deoarece în procesul unei discuții poate fi concretizat conținutul solicitării fără a se face erori. Cu 

siguranță, aceste operațiuni ar diminua din volumul de lucru al funcționarilor.  

 Cererea prealabilă 

 În conformitate cu art. 4 al Legii 190/1994, „cererea prealabilă prin care se contestă un act 

administrativ sau soluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri” este calificată ca fiind petiție. 

Legea nr.793-XIV contenciosului administrativ din  10.02.2000, a stabilit la art. 2  noțiunea 

cererii prealabile. Astfel,  cerere prealabilă este cerere prin care autorităţii emitente sau organului 

ierarhic superior i se solicită reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ. 

 Potrivit art. 4, alin. (2) al Legii 190/1994, cererea prealabilă se adresează organului emitent. 

În cazul în care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la 

alegerea petiţionarului, organului emitent sau organului ierarhic superior. Această posibilitate este 

prevăzută și în Legea contenciosului administrativ. 

 Legea 793/2000 reglementează mai în detaliu procedura examinării cererii prealabile, decît 

Legea 190/1994. În această ordine de idei, conform art. 14 din Legea contenciosului 

administrativ,persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un 

act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 

de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea 

nu dispune altfel. Astfel, contrar Legii 190/1994, Legea contenciosului administrativ a stabilit un 



termen în care persoana poate să beneficieze de dreptul de a depune o cerere prealabilă, specificînd 

că acesta nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ. 

 Conform art. 8, alin. (3) al Legii 190/1994, cererea prealabilă se examinează de către organul 

emitent sau ierarhic superior în termen de o lună de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi 

comunicată de îndată petiţionarului. Prevederi similare sunt stipulate și în Legea contenciosului 

administrativ.  

În această ordine de idei, legislația nu prevede o obligativitate pentru organul ierarhic 

superior de examinare a cererii, aceasta putînd fi remisă organului emitent după competență. 

 Atît Legea 793/2000, cît și Legea 190/1994 stabilesc posibilele soluțiile la cererea prealabilă. 

Astfel, conform art. 12, alin. (2) al Legii 190/1994, „organul emitent este în drept să respingă 

cererea prealabilă sau să o accepte şi, după caz, să anuleze sau să modifice actul administrativ”. 

Totodată, alin. (3) din articolul indicat, prevede că „organul ierarhic superior este în drept să 

respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi să anuleze actul administrativ, în întregime sau în 

parte, să oblige organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să 

anuleze actul administrativ emis cu acordul său”. 

 Cu părere de rău, luînd în considerație că această procedură este premergătoare adresării 

persoanelor în instanța de judecată, la colectarea datelor pentru informaţiile analitice elaborate de 

organele statului această categorie nu este evidențiată.  

 Petițiile ca mijloc de protest al unor deţinuţi faţă de refuzul administraţiei penitenciarului 

de îndeplinire a cerinţelor neregulamentare, sau ca urmare a aplicării măsurilor disciplinare faţă 

de deţinuţi. 

 Acest subiect este unul foarte delicat. Consider că întru soluționarea petițiilor de acest gen 

administrația penitenciarelor urmează să aibă o abordare holistică. 

 Mijlocul de protest poate fi divers. În funcție de acesta (ex: aplicarea automutilărilor, refuzul 

de hrană, refuzul de a urma indicațiile, etc.) urmează și a fi determinată strategia de soluționare a 

petiției. 

 Totodată, în cazul în care obligativitatea examinării petițiilor de asemenea tip este pusă în 

sarcina altor organe, sau există reglementări specifice în acest sens, administrația penitenciarului 

urmează fără întîrziere să remită petiția după competență și să aplice prevederile speciale. 

 Un exemplu în acest sens sunt prevederile din pct. 398 al Statutului executării pedepsei de 

către condamnaţi, conform cărora „petiţiile formulate în adresa instituţiilor prevăzute de alin. (2) art. 

229 al Codului de executare nu pot fi supuse cenzurii şi se expediază destinatarului în timp de 24 

ore”. 



 În această ordine de idei, potrivit art. 229 al Codului de executare, „în situaţia în care 

condamnatul refuză să primească hrana, şeful penitenciarului are obligaţia să îl audieze de îndată şi 

să îi solicite o declaraţie scrisă, pentru a cunoaşte motivele care au determinat luarea acestei hotărîri 

şi pentru a stabili primele măsuri pentru rezolvarea situaţiei. Ieşirea din refuzul de hrană se 

consemnează într-o declaraţie scrisă”. Totodată, potrivit alin. (2) al articolului menționat, 

„declaraţiile prevăzute în alin.(1) al prezentului articol se înaintează, în cel mult 24 de 

ore,  procurorului, care audiază condamnatul”. 

 Pentru situația vizată, Codul de executare reglementează măsurile care urmează a fi 

întreprinse.  Astfel, potrivit alin. (3) și (4) al articolului în cauză, „Şeful penitenciarului ia măsuri 

pentru ca condamnatul care refuză să primească hrana să fie separat de ceilalţi condamnaţi, sub 

supravegherea permanentă a medicului, care asigură condamnatului asistenţa medicală 

corespunzătoare astfel încît viaţa acestuia să nu fie pusă în pericol”, iar „în cazul în care sănătatea 

sau viaţa condamnatului care se află în greva foamei este expusă unui pericol grav şi iminent, iar el 

şi-a pierdut capacitatea de discernămînt şi raţionament lucid, această stare fiind confirmată de doi 

medici, dintre care cel puţin unul nu activează în sistemul penitenciar, se permite aplicarea 

alimentaţiei pentru remedierea sănătăţii şi salvarea vieţii lui. Alimentaţia se aplică pe întreaga 

perioadă a lipsei la condamnat a capacităţii de discernămînt şi a raţionamentului lucid”.  

 Aceste reglementări sunt instituite în vederea garanției faptului că instituția penitenciară nu 

va abuza de puterea care o are și va garanta integritatea fizică și psihică a persoanei deținute. Mai 

mult ca atît, aceste prescripții sunt instituite pentru stoparea unui eventual tratament degradant sau a 

torturii. 

 În cazul în care, examinarea petițiilor de agest gen nu intră în competența altor organe, 

administrația penitenciarului urmează să determine direcțiile principale de soluționare a acesteia, în 

funcție de circumstanțe și de personalitatea deținutului.  

 Fără nici o îndoială, în asemenea situații urmează a fi implicat psihologul, deoarece uneori 

aceste acțiuni sunt întreprinse de deținut ca metodă de șantaj față de administrația penitenciarului.  

 Pentru soluționarea situațiilor respective, personalul penitenciarilor urmează a fi instruiți în 

domeniul comunicării și negocierii. Reprezentantul penitenciarului care discută cu deținutul 

respectiv trebuie să aibă abilități să se impună. 

 Consider, că în asemenea situații negocierile urmează să le ducă o singură persoană, care să 

nu genereze conflicte și să se bucure de autoritate. Sigur că luînd în considerație subcultura care 

există în penitenciare, personalul din penitenciare adesea nu se bucură de respect din partea 



deținuților, iar în asemenea condiții persoana nu poate să se impună ca autoritate, dar acesta trebuie 

să manifeste ca un factor de decizie.  

 Soluțiile urmează a fi comunicate în mod explicit, bazîndu-se pe prevederile legale. 

Administrația penitenciarului trebuie să depună maximă diligență în rezolvare acestor situații. 

 Consider că o metodă eficient în rezolvarea situațiilor de acest gen ar putea fi convingerea 

deținutului să antreneze în soluționarea problemei avocatul său, sau să solicite un avocat la cerere 

care acordă asistență juridică garantată de stat. În cazul acesta, petiționarul va accepta mai simplu 

soluția legală la asemenea situații pe motiv că aceasta va fi confirmată de reprezentantul său. În 

această ordine de idei, sunt de părere că și pentru administrația penitenciarului va fi mai simplu să 

soluționeze o problemă cu o persoană calificată, care are o cultură juridică bogată și înțelege spiritul 

legii. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

I.3. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PROCEDURII DE EXAMINARE A 

PETIȚIILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA SERVICIILOR DE PROBAŢIUNE ŞI 

SISTEMULUI PENITENCIAR 

 Pentru o mai bună analiză a procedurii de examinare a petițiilor referitoare la activitatea 

serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar este necesar de evidențiat și analizat toate etapele 

pe care le parcurge aceasta.  

 Mai jos în formă grafică sunt prevăzute etapele pe care le parcurge o petiție. 



 

În continuare vor fi analizate toate etapele prin care parcurge o petiție în procesul de examinare. 

 

I.3.A. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI ÎNREGISTRARE A PETIȚIILOR 

La primirea petiției, funcționarul trebuie să se manifeste ca un profesionist, în conformitate 

cu atribuțiile delegate. Totodată, la consultarea privind modalitatea de depunerea a petiției, la 

primirea petiției personal (verbală sau scrisă), sau la telefon (formularea unei petiții verbale), în 

unele cazuri funcționarul poate veni cu unele recomandări. În cazul în care petiționarul întreabă 

despre procedură, sau despre corectitudinea adresării, sau alte chestiuni care denotă faptul că 

petiționarul solicită o consultație și este indecis vizavi de anumite chestiuni, funcționarul ar putea să 

facă o scurtă intervievare a petiționarul pentru obținerea unei informații suficiente pentru a veni cu 

unelerecomandări. Aici se face evidențiat faptul, că intervievarea nu presupune interogarea 

petiționarului, dar un dialog constructiv și amabil, care ar permite petiționarului să se orienteze în 

vederea acțiunilor sale de mai departe. Întrebările adresate trebuie să fie puse doar pentru necesitatea 

concretizării unor aspecte. Aceste întrebări țin de soluționarea aspectelor tehnice și nicidecum de 

problematica petiției.În cazuri extrem de rare, persoana responsabilă de primirea petițiilor poate să 

discute și despre problematica expusă în petiții. Spre exemplul, în cazul în care funcționarul în 

procesul primirii petiții i s-a creat bănuiala că petiția este de competența altui organ, primul ar putea 

să pună o serie de întrebări, precum cui dorește să-i adreseze petiția, care este motivul care a dus la 

faptul să se adreseze cu o asemenea cerere și ce vrea să solicite. Scopul acestor întrebări trebuie să 

fie doar în vederea constatării faptului că petiția în cauză este de competența altui organ. În cazurile 



în care petiția este de competența altui organ, nu înseamnă că funcționarul îi comunică petiționarului 

faptul că petiția nu e de competența organului pe care îl reprezintă, ci indică organul concret de 

competența cui stă problematica invocată în petiție.  

Urmare, funcționarul trebuie să aibă cunoștință de cauză temeinică și să nu aibă careva 

presupuneri pe care să le dea ca informație justă. În caz contrar, funcționarul nu trebuie să-i dea de 

înțeles petiționarului că problematica petiției nu ține de competența organului pe care îl reprezintă și 

drept urmare nu va fi soluționată, deoarece în procesul examinării poate fi stabilit organul de a cui 

competență ține petiția și remisă după competență organului respectiv pentru a fi soluționată. 

Un moment de mare importanță este și faptul că și în condiția în care funcționarul cunoaște 

cu certitudine de competența cărui organ este petiția, oricum trebuie să informeze petiționarul, că cel 

din urmă este în drept să depună petiția și la organul pe care îl reprezintă funcționarul.  

Pentru speța în cauză cel mai relevant moment este că la consultarea și formularea 

recomandărilor pentru petiționar, funcționarul trebuie să aibă cunoștință de cauză, să acționeze cu 

bună-credință și să nu inducă în eroare petiționarul. Totodată, recomandările să fie clare, temeinice 

și pe înțelesul petiționarului. 

În cazul în care există un conflict de interes a funcționarului cu petiționarul, primul urmează 

fie să transmită primirea și înregistrarea petiției unei persoane cu asemenea atribuții, fie, în cazul în 

care există doar un responsabil al primirii și înregistrării petițiilor să o primească și să o înregistreze. 

 Specific pentru Republica Moldova este că înregistrarea petițiilor se realizează pe fișe de 

evidență și control. 

 Conform pct. 5 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, „petiţiile primite de organe se 

înregistrează centralizat în aceeaşi zi de către cancelarie pe fişele de evidenţă şi control, formatul A5 

şi A6 (anexele nr.1, nr.2 şi nr.3). Informaţia referitoare la petiţiile primite se introduce în banca de 

date a computerului conform machetei fişei de evidenţă şi control a ecranului, în corespundere cu 

numărul de înregistrare, acolo unde este utilizat computerul, iar versiunea electronică parvenită se 

înregistrează în arhiva electronică a organului... Pentru petiţiile primite în timpul audienţei se 

stabileşte aceeaşi ordine de înregistrare, iar suportul electronic al petiţiei se păstrează 3 ani în baza 

de date a arhivei electronice a organului în versiunea înaintată de autor pe suport electronic”. 

 În această ordine de idei pct. 393 din Statutului executării pedepsei de către condamnaţi 

prevede, că „petiţiile prezentate administraţiei penitenciarului trebuie să fie înregistrate în 

secretariatul unităţii, cu aplicarea numărului şi parafei de primire pe exemplarul doi al actului 

respectiv, care se restituie deţinutului”. Totodată, conform pct. 394 al Statutului, „prezentarea în 

două exemplare a petiţiilor este pusă în sarcina deţinutului care le-a formulat; acesta este responsabil 



şi pentru identitatea conţinutului textelor acestora”. În caz contrar, responsabilul de primire, va 

înregistra petiția, fără să-i ofere deținutului o dovadă a recepționării petiției. 

 De asemenea, în conformitate cu pct. 6 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, „la 

înregistrarea petiţiilor, pe prima pagină se aplică ştampila de înregistrare (anexa nr.4), în care se 

indică  data primirii petiţiei şi indicele de înregistrare”. 

 O întrebare ce deseori apare este: ce reprezintă indicele de înregistrare? Potrivit pct. 6 din 

Instrucțiuni, „indicele de înregistrare constă din litera iniţială a numelui petiţionarului, numărul şi 

anul de înregistrare a petiţiei (de exemplu: D - 404/04).Indicele de înregistrare poate fi constituit ori 

completat cu alte semne distinctive care asigură  sistematizarea  şi integritatea petiţiilor, facilitează 

selectarea şi analiza acestora”. 

 Astfel, în continuare sunt analizate fiecare element obligatoriu al indicilor de înregistrare, 

precum și semnele distinctive care asigură sistematizarea și integritatea petițiilor: 

- Litera iniţială a numelui petiţionarului. În cazul petițiilor unei persoane fizice, la acest 

capitol nu vor fi întîlnite dificultăți, însă o altă situație există în cazul petițiilor colective. 

Actele normative în vigoare nu reglementează asemenea situații, însă conform unei 

practici stabilite pe parcursul anilor, pentru petițiile colective se utilizează literele inițiale 

din expresia „petiție colectivă”, indicîndu-se „P-C”. Analogic se procedează și în 

majoritatea cazurilor în cazul petițiilor anonime, înscriindu-se „P-A”, legislația prescriind 

că urmează a fi înscris „anonimă”.  În practica mea de activitate am întîlnit situații cînd 

pentru indicele de înregistrare a petițiilor colective era utilizată litera inițială a numelui 

primului petiționar înscris în petiție. 

- Numărul de înregistrare. Aici apar cele mai mari semne de întrebare. Astfel, 

Instrucțiunile nu stabilesc cum se formează acest număr. În practică, se utilizează 

numărul de ordine de parvenire a petițiilor. Spre exemplu: DIP a instituit Registrul de 

evidență a petițiilor, anume în scopul de a atribui acest număr de înregistrare. Un 

asemenea registru există și la OCP. Consider aceste prevederi insuficiente, deoarecenu 

există măcar obligativitatea ca acestea să fie indicate în ordine succesivă. 

- Anul de înregistrare. Cu toate că este indicat anul de înregistrare, în exemplu inclus în 

actul normativ sunt doar ultimele două litere ale anului. În această ordine de idei, 

Instrucțiunile urmează a fi modificate. 

- Semne distinctive care asigură sistematizarea şi integritatea petiţiilor, facilitează 

selectarea şi analiza acestora. Aceste semne sunt facultative, organul instituind utilizarea 

lor după necesitate. De obicei fiecare organ instituie asemenea semne, pentru a simplifica 



lucrul cu petițiile. În această ordine de idei, voi aduce exemplul OCP, care a inclus un 

asemenea semn distinctiv și anume indicii subdiviziunilor structurale ale Oficiului 

central de probațiune, aprobate prin Ordinul Șefului Oficiului central de probațiune nr. 

132 cu privire la aprobarea indicilor subdiviziunilor structurale ale Oficiului central de 

probațiune din 12.11.2013. Asemenea practici sunt aplicate și în cadrul MJ și DIP. 

Instrucțiunile prevăd reguli speciale pentru petițiile repetate. În această ordine de idei, 

potrivit pct. 7 din aceste, petiţiilor  repetate, de regulă, li se atribuie indicele de înregistrare de rînd, 

iar în rubrica respectivă a fişei  de evidenţă şi control se indică indicele de înregistrare al primei 

petiţii. În colţul drept de sus al petiţiilor repetate şi pe fişele de evidenţă şi control se face inscripţia 

"Repetată" şi se selectează corespondenţa precedentă. 

Norme specifice sunt stabilite și în cazul petițiilor unei persoane în care se abordează una şi 

aceeaşi problemă, expediate către diferiţi adresanţi şi primite pentru examinare în una şi aceeaşi 

organizaţie. Astfel, potrivit, art. 8 din Instrucțiuni, acestea „se înregistrează cu indicele primei petiţii, 

adăugîndu-se numărul de ordine, scris prin bară (de exemplu, D-401/1, D-401/2, D-401/3)”. 

La acest capitol, voi sublinia barierele întîmpinate de organe la înregistrare. Astfel, în cazul 

în care organul administrează o bancă de date electronică (registru/bază de date), organul este în 

imposibilitate să-i atribuie tot același număr deoarece acesta este atribuit în mod automat și în ordine 

consecutivă.  

Pentru rezolvarea acestei situații, Cancelaria de Stat, înregistrează asemenea petiții cu 

numere diferite, însă în răspuns face referire la toate numerele acestui tip de petiții. 

 În concluzie, subliniez că legea este confuză în ceea ce privește înregistrarea propriu-zisă a 

petițiilor și urmează a fi modificată potrivit situației actuale și să fie stabilite proceduri concrete.  

 

 

 

I.3.B. EXAMINAREA ȘI SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR, INFORMAREA PRIVIND 

MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR (REZULTATUL EXAMINĂRII) 

Examinarea și soluționarea petițiilor 

Pentru o bunăexaminare a petițiilor, funcționarii trebuie să posede cunoștințe atît în domeniul 

său de activitate, cît și cunoștințe ce țin de sistemul de examinare a petițiilor, aptitudini de analiză, 

gîndire fără stereotipuri,  

La examinarea propriu-zisă a petițiilor, funcționarul urmează să stabilească dacă cele 

invocate de petiționar sunt de competența organului pe care îl reprezintă sau a subdiviziunii 



structurale a organului dincare face parte. În cazul în care este de competența organului pe care îl 

reprezintă și a subdiviziunii structurale din care face parte, funcționarul urmează să 

analizeze/verifice motivele de fapt și de drept care au stat la baza acesteia, să determine temeiul 

juridic în baza căruia s-a adresat solicitantul și să stabilească posibilitatea de examinare, să 

acumuleze informații ce vizează chestiunile invocate de petiționar. 

În cazul în care petiția ține de competența altui organ, aceasta urmează a fi transmisă în 

termene legale organului competent. O asemenea obligațiune este inclusă și în 395 din Statutul 

executării pedepsei de către condamnaţi, care prescrie că „petiţiile formulate în adresa altor organe 

se expediază destinatarului conform prevederilor privind expedierea corespondenţei”. 

Examinarea trebuie să fie una complexă. Astfel, funcționarul trebuie să studieze conținutul 

petiției și toate materialele anexate la petiție, dispozițiile legale invocate de petiționare (în cazul în 

care există). Funcționatul nu trebuie să-și formeze în proiectul viitorului răspuns concluziile doar din 

materialele prezentate de către petiționar.  

Dacă funcționarul conștientizează că experiența sa și cunoștințele sale sunt insuficiente 

pentru soluționarea petiției, trebuie să se adreseze persoanei care este responsabilă de asigurarea 

examinării petițiilor (ex: șeful subdiviziunii secretariat sau șeful subdiviziunii din care face parte). 

Nici o persoană nu este atotcunoscătoare, iar persoanele care asigură managementul, inclusiv și 

managerul sistemului de examinare a petițiilor, trebuie să conștientizeze acest fapt, în caz contrar 

funcționarii nu vor recunoaște că nu au suficiente cunoștințe și abilități și vor întocmi un răspuns 

neîntemeiat. 

În această ordine de idei, Planului de acţiuni cu privire la eficientizarea examinării petiţiilor 

şi organizării audienţei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 141 cu privire la eficientizarea 

examinării petiţiilor şi organizării audienţei din  08.02.2006 stabilește ca acțiune permanentă în 

sarcina ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, preşedinţilor raioanelor - examinarea 

petiţiilor cetăţenilor, inclusiv a celor ce ţin de executarea hotărîrilor judecătoreşti, în strictă 

conformitate cu legislaţia. 

Totodată, la identificarea căilor de soluționare a petițiilor, funcționarii trebuie să aleagă 

soluția cea mai simplă pentru petiționar. Perspectiva soluționării petiției este cel mai complicat 

aspect.  

Întru respectarea termenelor de examinare, a fost instituită o garanție pentru petiționar. 

Astfel, potrivit pct. 12 din Instrucțiuni, „lipsa executorului nemijlocit (incapacitatea temporară de 

muncă, aflare în delegaţie, concediu etc.) nu  scuteşte organizaţia sau subdiviziunea sa de 

examinarea  în  termen şi adecvată a petiţiilor”.Prin urmare, organul trebuie să instituie mecanisme 



interne pentru asemenea situații, ca să poată determina dacă funcționarul care lipsește nu are 

repartizate petiții pentru examinare și să asigure repartizare către alt funcționar. 

Nu în ultimul rînd urmează de analizat principiul ierarhiei oficiale la examinarea petițiilor. 

Astfel, toate indicațiile conducerii urmează a fi scrise în fișa de evidență și control, iar în cazul în 

care petiția este examinată de conducător, atunci în răspuns nu se va indica executorul, dar spre 

exemplu redactorul petiției, pentru cazurile cînd conținutul răspunsurilor este doar scris de 

funcționar, iar acesta nu a participat la examinare. 

O reglementare specifică este prevăzută pentru petițiile colective. Conform art. 13
1
 al Legii 

190/1994, „petiţiile colective se examinează, de regulă, în prezenţa autorilor”. Consider că în cele 

mai multe cazuri, o asemenea abordare ar permite elucidarea tuturor circumstanțelor.Însă această 

posibilitate nu poate fi aplicată în toate cazurile, doar în acelea în care organul are certitudinea că 

întreprinderea acestei acțiuni va facilita soluționarea problemei. În caz contrar, acțiunea respectivă 

poate genera conflicte și mai mari. Spre exemplu, în cazul organelor din sistemul penitenciare, luînd 

în considerație specificul personalității condamnaților, decizia asupra realizării acestei acțiune 

trebuie să fie cîntărită foarte bine. 

La examinarea petițiilor complexe ce țin de competența mai multor organe, inclusiv a celui 

care a primit-o, ar putea exista două căi de examinare ale acestora. 

- În cazul în care petiția este una complexă de competența și a altor organe decît a celui 

care a primit cererea, organul urmează să se adreseze celorlalte organe, în vederea 

furnizării de informații pertinente sau a aprecierilor acesteia privind conținutul 

petiției.Punctul de vedere a altor organe ar permite soluționarea obiectivă a petiției. 

Pentru asemenea situații la pct. 11 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995 au fost 

instituite următoarele prevederi: „în scopul respectării termenelor de soluţionare a 

petiţiilor, în scrisorile-aviz se indică în mod obligatoriu termenul presupus de primire a 

răspunsului”.  

În această ordine de idei, în cazul în care MJ solicită poziția DIP sau OCP, ori DIP 

solicită poziția instituțiilor penitenciare, ori organele vizate solicită poziția altor organe, 

aceasta se face prin scrisoari-aviz.Scrisorile-aviz permit soluționarea mai obiectivă a 

problemelor invocate în petiții. 

- În cazul în care petiția este una ce vizează mai multe subiecte, care țin de competența mai 

multor organe, iar problemele expuse nu se intercalează, petiția poate fi examinată de 

toate organele separat. Astfel, petiția se transmite după competență organelor 



responsabile, iar solicitantul urmează a fi informat despre acest fapt, precum și despre 

faptul că în termene legale va primi răspunsul organului la care a depus petiția. 

În situații în care petițiile conțin o problematică mai complexă, care necesită o examinare 

suplimentară, sau care urmează a fi efectuată de către un alt organ, termenul de examinare poate fi 

prelungit.  

De asemenea, în cazul petițiilor în care este abordată o problematică complexă, petiția poate 

fi examinată de mai mulți funcționari din cadrul unei singure subdiviziuni structurale, sau din cadrul 

mai multor subdiviziuni structurale. În acest sens, la pct. 10 din Instrucțiunile aprobate prin HG 

208/1995 este stabilit că „în cazul în care în rezoluţie sînt indicaţi cîţiva executori, responsabilitatea  

pentru soluţionarea corectă şi în termen o poartă în măsură egală toţi executorii indicaţi. Primul  

executor dintre cei indicaţi în rezoluţie este responsabil pentru convocarea celorlalţi coexecutori şi 

organizarea soluţionării tuturor problemelor abordate în petiţie”. 

În cazul în care sunt desemnați mai mulți executori este recomandabil ca aceștia să se 

convoace și să-și expună punctele de vedere oral, astfel aceștia pot adresa întrebări unul celuilalt în 

vederea înțelegerii situației și soluționării petiției. Cu părere de rău, de obicei în asemenea cazuri, 

executorul indicat primul compilează toată informația oferită pe suport de hîrtie sau electronic. 

Întru examinarea obiectivă a problemei, organul poate să organizeze și audierea petiționarul, 

cu acordul ultimului, sau să se deplaseze la fața locului pentru a face constatări. Audierea poate fi 

efectuată doar în cazul în care au fost acumulate suficiente materiale pentru soluționarea acesteia, 

dar există neclarități. Prin audiere se are în vedere organizarea unei convorbiri și nu interogarea 

petiționarului. 

În acest sens, potrivit acțiunii 5 din Planul de acţiuni cu privire la eficientizarea examinării 

petiţiilor şi organizării audienţei, aprobat prin HG nr. 141 cu privire la eficientizarea examinării 

petiţiilor şi organizării audienţei din  08.02.2006, în responsabilitatea  ministerelor, altor autorităţi 

administrative centrale, preşedinţilor raioanelor este pusă examinarea petiţiilor cu deplasare la faţa 

locului  şi  implicarea  specialiştilor din diferite domenii. 

Cu toate că legislația în vigoare nu conține multereglementări în acest sens, o practică 

pozitivă în acest sens este aplicată de DIP. Astfel, în cadrul examinării petițiilor (în special a celor 

parvenite de la deținuți), executorii în funcție de problematica petiției, în unele situații se deplasează 

la locul aflării deținuților și discută cu aceștia. Din cele comunicate de reprezentanții DIP, în multe 

situații, această metodă facilitează soluționarea problemei. Consider că organele urmează să 

normeze procedurile pentru asemenea situații prin acte interne. Cred că acțiunile indicate mai sus ar 

îmbunătăți activitatea de soluționare a petițiilor. 



Soluționarea petiției se face în limitele sesizări și examinării. Abordarea urmează a fi una 

holistică, iar în caz de necesitate să fie implicați specialiști de profil. Rezolvarea problematicii 

petiției diferă de la caz lacaz, dat fiind faptul că problemele expuse sunt de natură diferită. 

În cazul în care problematica ține de competența unui singur organ, soluția urmează a fi 

găsită în termeni cît mai restrînși. 

Actele normative în vigoare nu prevăd, în mod expres, soluțiile pe care le-ar putea adopta un 

organ în urma examinării petițiilor. 

Cu toate acestea, pentru anumite tipuri de petiții, sunt prevăzute norme speciale în partea ce 

ține de soluțiile care pot fi adoptate. În această ordine de idei, Legea 793/2000, cît și Legea 

190/1994, stabilesc posibilele soluțiile la cererea prealabilă: 

- „organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi, după caz, 

să anuleze sau să modifice actul administrativ”;  

- „organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea prealabilă sau să o accepte şi 

să anuleze actul administrativ, în întregime sau în parte, să oblige organul ierarhic 

inferior să repună în drepturi persoana respectivă ori, după caz, să anuleze actul 

administrativ emis cu acordul său”. 

În cazul petițiilor soluția adoptată, indiferent dacă e prevăzută de legislație sau nu, are un rol 

foarte important, aceasta trebuie să stabilească adevărul și să fie legală. 

 

Termenul de examinare 

Pentru examinarea petițiilor, legiuitorul a instituit două termene generale. Astfel, în 

conformitate cu art. 8, alin. (1), „petițiile se examinează de către organele corespunzătoare în termen 

de 30 zile, iar cele care nu necesită o studiere și examinare suplimentară – fără întîrziere sau în 

termen de 15 zile”. Prevederile acestui articol, nu permit a identifica care sînt petițiile care nu 

necesită o studiere și examinare suplimentară, urmare consider că organele statului fac abuz de 

aceste prevederi, comunicînd  petiționarului răspunsul, în marea majoritate a cazurilor, indiferent 

daca soluția este favorabilă sau nefavorabilă, de obicei într-un termen mai mare de 15 de zile de la 

data înregistrării petiției.  

Pe lîngă termenele indicate mai sus, legiuitorul a indicat și termene speciale pentru o serie 

de situații. Astfel, prescripții speciale există vizavi de examinarea cererilor privind accesul la 

informații. În conformitate cu art. 16 din Legea 982/2000, „informaţiile, documentele solicitate vor 

fi puse la dispoziţia solicitantului din momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar 

nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie”. În 



comparație cu Legea 190/1994, Legea 982/2000 a stabilit termenul în zile lucrătoare, astfel în mod 

practic ar constitui aproximativ 3 săptămîni.  

De asemenea, legiuitorul a stabilit că cererea prealabilă se examinează de către organul 

emitent  sau ierarhic superior în  termen de 30 de zile de la  data  înregistrării  ei, decizia urmînd a fi 

comunicată de îndată petiţionarului (art. 8, alin. (3) al Legii 190/1994). Luînd în considerație că 

prevederile Legii 190/1994 sunt aplicate în egală măsură și cererilor prealabile și pentru a nu crea 

confuzii, sunt de părere că legiuitorul urmează să completeze aliniatul menționat cu sintagma 

„termenul de examinare al cererilor prealabile nu poate fi prelungit”. 

Legislația prevede și excepții pentru termenele de examinare a petițiilor. Potrivit art. 8, alin. 

(2) al Legii 190/1994, în cazuri deosebitetermenul de examinare poate fi prelungit de către 

conducătorul organului corespunzător cu cel mult o lună, fapt despre care este informat petiţionarul. 

Consider că petiționarul, beneficiind de dreptul de a lua cunoștință de materialele examinării (art. 11, 

lit d)), urmează a fi informat și despre motivele prelungirii termenului de examinare. În caz contrar, 

petiționarului ar putea să i se creeze impresia, că organul tergiversează soluționarea problemei sale. 

Totodată, la pct. 13 al Instrucțiunilor aprobate prin HG 208/1995 este stabilit că „dacă executorul nu 

poate examina petiţia în termenul stabilit, se adresează în scris conducerii organizaţiei cu rugăminte 

argumentată privind prelungirea termenului”. 

Ca și în cazul petițiilor reglementate în ordine generală, termenul de examinare a cererilor de 

acces la informație poate fi prelungit. Astfel, art. 16, alin. (2) al Legii 982/2000, stipulează că 

termenul de furnizare a informaţiei, documentului poate fi prelungit cu 5 zile lucrătoare de către 

conducătorul instituţiei publice dacă: 

a) cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită selectarea lor; 

b) sînt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea. 

 Analizînd aceste reglementări, se face evident faptul, că termenul poate fi prelungit doar în 

cazul în care cererea va fi satisfăcută, chiar și dacă numai parțial. În această ordine de idei, 

legiuitorul a utilizat sintagma „termenul de furnizare a informaţiei, documentului” și nu „termenul 

de examinare”. 

 Dacă în cazul petițiilor reglementate în ordine generală nu este prevăzut un termen de 

informare a solicitantului despre prelungirea examinării şi despre motivele acesteia, atunci în cazul 

cererilor de acces la informație, organul este obligat, în cazul în care dorește să prelungească 

termenul de furnizare a informațiilor/documentelor, să informeze solicitantul cu 5 zile înainte de 

expirarea termenului iniţial. În viziunea mea, stabilirea acestui termen nu dă plus de asigurare a 

dreptului la informație, ci în unele cazuri ar constitui un factor care ar împiedica buna funcționalitate 



a activităților organelor. În acest sens am putea simula următoarea situație. În cazul în care există o 

informație de furnizat, organul planificîndu-și activitățile curenteconsideră că va reuși să furnizeze 

informația în 15 zile, însă în ultimele 2 zile înainte de expirarea termenului de examinare a solicitării 

de acces la informațiea apărut o urgență care va face imposibilă furnizarea informației la data 

preconizată. În cazul exemplificat, organul va fi în imposibilitate să furnizeze informația completă și 

să prelungească termenul de furnizare a informației. Gîndesc că la prelungirea termenului de 

furnizare, pe petiționar îl va interesa care ar fi motivul prelungirii termenul, iar faptul că a fost 

informat cu 5 zile sau o zi înainte de expirare nu ar fi principial.   

 

Luînd în considerație că petiționarii nu întotdeauna au o cultura juridică minimă, adesea 

aceștia adresează petițiile organelor, în conformitate cu convingerile sale, care consideră ei că le-ar 

soluționa petiția. În astfel de cazuri, uneori petiția este înaintată, unui alt organ decît celui de care 

ține competența de rezolvare a petiției. Astfel, în situația în care petițiile au fost îndrumate greșit, 

legiuitorul a prescris că acestea vor fi trimise, în termen de 3 zile lucrătoare, către acele organe în ale 

căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în petiție. In astfel de cazuri, din momentul în 

care au fost înregistrate, există un nou termen pentru rezolvarea acestora. În cazul expedierii petiției 

unui alt organ, de competența căruia ține examinarea petiției, organul care a remis petiția este 

obligat să informeze petiționarul despre acest fapt.  

Totodată, legiuitorul a inclus la art. 9, alin. (2) al Legii 190/1994 o interdicție la remiterea 

petițiilor după competență, și anume: se interzice remiterea petițiilor organelor sau persoanelor 

oficiale, acțiunile ori deciziile căruia sînt atacate. 

Aici urmează a fi făcute anumite clarificări. Astfel, potrivit art. 7, alin. (3) al legii menționate 

supra, petiţiile, în care este atacat un act, o decizie, o acţiune ori inacţiune a unui organ administrativ 

sau persoană oficial, care au lezat drepturile şi interesele legitime ale petiţionarilor, se adresează 

organului ierarhic superior de primă instanţă. Urmare, în sarcina petiționarului este pus faptul ca 

acesta să se adreseze organului ierarhic superior de primă instanță. Însă, în cazul în care petiționarul 

depune petiția la un alt organ, decît organul ierarhic superior, primul este obligat să remită petiția 

celui de-al doilea și nu organului vizat în petiție. 

Prevederi similare ce vizează termenul de remitere a solicitării după competență, sunt incluse 

și în art. 17 al Legii 982/2000, care prevede că „cererea de furnizare a informaţiei poate fi readresată 

altui furnizor, cu informarea obligatorie a solicitantului în decurs de 3 zile lucrătoare de la momentul 

primirii cererii şi cu acordul solicitantului”.  



Consider că acordul solicitantului, împiedică asigurarea dreptului la informație, deoarece, în 

majoritatea cazurilor solicitantul nu include date care ar permite contactarea sa rapidă, în vederea 

obținerii unui asemenea acord, iar în cazul în car ar fi contactată și și-ași manifesta acest acord, 

organul, în eventualitatea unui conflict nu ar putea proba această manifestare, ori în caz contrat 

solicitantul ar urma să depună un acord în formă scrisă.  

O situație incertă se va produce și în cazul în care solicitantul va refuza să ofere acordul în 

vederea remiterii cererii după competență, deoarece în acest caz organul ar fi în imposibilitate să-i 

satisfacă demersul.  

Opinez, că legiuitorul urmează să înlocuiască sintagma „cu acordul solicitantului” cu 

sintagma „cu indicarea motivelor”. Această părere mi-o întemeiez pe comentariile de mai sus și pe 

faptul că legiuitorul a instituit doar două cazuri în care cererea poate fi readresată, și anume: 

a) informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului sesizat; 

b) informaţia solicitată deţinută de alt furnizor ar satisface mai deplin interesul faţă de 

informaţie al solicitantului. 

Urmare, organul remitent, în scrisoarea de informare a solicitantului despre readresarea 

cererii sale, ar fi trebuit să motiveze expedierea petiției către alt organ și să facă referire la una din 

literele art. 17 al Legii 982/2000, fără a mai obține acordul acestuia. 

O situație incertă, există în cazul petițiilor repetate. Astfel, art. 20 din Legea 190/1994 

prevede, că „petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se 

reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul”. În sensul 

legii, petiționarul ar urma să fie informat în termene generale. Luînd în considerație că petițiile 

repetate nu se reexaminează, informarea petiționarului despre acest fapt urmează a fi realizată în 

termenul prevăzut pentru remiterea petiției după competență – 3 zile lucrătoare. În această ordine de 

idei, legiuitorul urmează să completeze această omisiune în lege. 

La moment există un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 190/1994. 

Modificările din proiect vizează în mare parte termenele din sistemul de petiționare. 

Tabel3ComparareaprevederilorLegii 190/1994 învigoareșiprevederilorLegiipentrumodificareșicompletareaacesteia 

Legea 190/1994 Proiectul de lege Comentarii 

Art. 8. - (1)  Petiţiile se 

examinează de către 

organele corespunzătoare  

în termen de 30 de zile, iar 

cele  care  nu  necesită o 

studiere şi examinare 

suplimentară - fără 

întîrziere sau în termen de 

15 zile de la data 

La art. 8, la alin. (1):  sintagma: 

30 zile” se substituie cu sintagma 

„30 zile lucrătoare”, iar sintagma 

„de 15 zile” se substituie cu 

sintagma „de 15 zile lucrătoare”;  

Se completează cu cuvintele „cu 

excepția prevederilor alin. (4) și 

(5). 

Comentariile la modificarea: sintagma „ 30 zile” se 

substituie cu sintagma „30 zile lucrătoare”, iar 

sintagma „de 15 zile” se substituie cu sintagma „de 

15 zile lucrătoare”. Luînd în considerație că în cazul 

petițiilor complexe există posibilitatea de prelungire a 

termenelor de examinare consider că este o 

modificare inoportună. Mai mult ca atît, experții 

internaționali consideră că termenele prevăzute în 

legislația noastră sunt mari. Astfel, consultantul 



înregistrării. Consiliului Europei, profesorul Gerard de Jonge, a 

opinat în cadrul mesei rotunde privind eficientizarea 

mecanismului de examinare a plîngerilor și altor 

suspiciuni legate de aplicarea relelor tratamente în 

sistemul instituțiilor penitenciare din Republica 

Moldova din 3 decembrie 2013, că pentru examinarea 

petițiilor ar fi suficient și un termen de 7 zile. 

Cu referire la completarea cu cuvintele „cu excepția 

prevederilor alin. (4) și (5), o consider binevenită. 

Mai mult ca atît, consider că urmează a fi inclus și 

alin. (3).Luînd în considerație că cererea prealabilă 

este o cerere prin care se contestă un act administrativ 

sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei 

cereri, în fond organul urmează doar să verifice 

anumite date. Astfel, nu cred că ar fi necesar de a 

mări termenul pentru această categorie de cereri. 

Art. 8, alin. (2): În cazuri 

deosebite, termenul de 

examinare poate fi 

prelungit de către 

conducătorul organului 

corespunzător cu cel mult 

o lună, fapt despre care 

este informat petiţionarul. 

La art. 8, alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Termenul de examinare a 

petiţiei poate fi prelungit cu cel 

mult 30 de zilelucrătoare de către 

conducătorul organului 

corespunzător dacă: 

a) sunt necesare consultări 

suplimentare pentru întocmirea 

răspunsului la petiţie; 

b) petiţia se referă la un volum 

mare de informaţii ce urmează a fi 

examinate şiselectate pentru 

întocmirea răspunsului.” 

Consider oportun, modificarea care enumeră cazurilor 

în care poate fi prelungit termenul de examinare. 

Redacția actuală este foarte vagă, urmare organele pot 

abuza de acest drept. 

Totodată, în redacția propusă nu se regăsește obligația 

organului de a informa petiționarul despre acest fapt. 

Consider că este o omisiune inadmisibilă care 

contravine art. 11, lit. d). Mai mult ca atît, în 

asemenea situații, în temeiul art. 16, petiționarul ar 

putea să se adreseze în instanța de judecată.  

Art. 8, nu conține alin. (5) Art. 8 se completează cu alineatul 

(5) cu următorul cuprins: 

„(5) Petiţiile care conţin elemente 

de extraneitate se examinează în 

termen de pînă la90 de zile 

lucrătoare, în dependenţă de 

circumstanţele cazului, cu 

condiţia că în termen de 30 dezile 

lucrătore, petiţionarului să-i fie 

expediat răspuns prin care sa fie 

informat despre 

măsurileîntreprinse în vederea 

soluţionării petiţiei sale. În cazul 

în care petiţionarul nu este de 

acord cu 

răspunsul primit, el este în drept 

să sesizeze instanţa de contencios 

administrativ în modul 

stabilit.”. 

Consider că aceste reglementări își pot găsi reflectare 

în acest articol, însă întru asigurarea dreptului 

petiționarului ar urma să fie expuse criterii analogice 

ca și în cazul propunerilor formulate la alin. (2). 

Formularea „în dependență de circumstanțele 

cazului” este una foarte vastă și ar putea duce la 

tergiversarea nemotivată a examinării. Autorul 

proiectului și-a motivat această propunere în Nota 

informativă pe faptul că „În practică sunt situaţii cînd 

pentru examinarea petiţiilor este necesară solicitarea 

de informaţii de la misiunile diplomatice şi consulare 

de peste hotare sau cele acreditate în Republica 

Moldova, care la rîndul lor, la fel, urmează să obţină  

informaţiile respective din ţările de origine, fapt ce 

necesită timp şi duce la imposibilitatea respectării 

termenului prevăzut de Legea cu privire la petiţionare 

pentru examinarea definitivă a petiţiei şi 

condiţionează litigii în instanţa de judecată”. În 

asemenea situații consider că ar fi trebuit să fie 

stabilit un termen de 30 de zile de la obținerea acestor 

informații.   

Art. 9, alin. (1): Dacă 

petiţia ţine de competenţa 

altui organ, ea se 

expediază acestui organ  

în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data 

înregistrării petiţiei, fapt 

La articolul 9: 

la alineatul (1) cuvîntul „ea” se 

substituie cu cuvintele „originalul 

petiţiei”, iar cifra „3”se substituie 

cu cifra „5” 

În partea ce ține de substituirea cuvîntului „ea” cu 

cuvintele „originalul petiție”, consider că este o doar 

o concretizare și este acceptabilă. 

În partea ce ține de modificarea termenului voi face 

anumite precizări. Autorul, conform Notei 

informative și-a fundamentat această poziție pe faptul 

că „sunt frecvente cazurile ce pot din momentul 



despre care este informat 

petiţionarul 

intrării şi înregistrării petiţiei în cadrul autorităţii, şi 

pînă la repartizarea acesteia executorului, trece o 

perioadă de 2-3 zile, iar uneori şi mai mult. Astfel, 

deseori apar litigii în instanţa de judecată cu 

invocarea nerespectării termenului de expediere a 

petiţiei altui organ”. Nu consider această propunere 

inacceptabilă, dar totuși aș opta pentru termenul de 3 

zile din motivul că adesea petițiile pînă ajung la 

organul competent, pot trece prin mai multe organe. 

Astfel, luînd în considerație că fiecare are la 

dispoziție pentru remitere după competență cîte 5 zile 

lucrătoare, plus la aceasta de fiecare dată sunt 

necesare cîteva zile în plus pentru transmiterea 

propriu-zisă prin poștă a plicului cu petiție, aceasta ar 

duce la o tergiversare inutilă a soluționării problemei. 

Considernepotrivit ca orice organ să-și întemeieze 

propunerea pe faptul că „pînă la repartizarea acesteia 

executorului, trece o perioadă de 2-3 zile, iar uneori şi 

mai mult”, deoarece practic, această procedură este 

una tehnică. În această ordine de idei, organul de stat 

urmează să-și îmbunătățească managementul, dar nu 

să modifice actele normative. Mai mult ca atît 

conform prescripțiilor legale petiția urmează a fi 

prezentată conducerii în ziua în care a parvenit. 

 

 La acest capitol, doresc să remarc faptul că pentru reprezentanții DIP și ai serviciilor 

probațiune, termenele legale existente la moment sunt satisfăcătoare. Cu siguranță că pentru oricare 

funcționar mărirea termenelor legale constituie un avantaj, însă legea are drept scop de a proteja 

petiționarul, dar nu de a facilita modalitatea de lucru în cadrul autorităților, în cazul în care aceasta 

este satisfăcătoare și se reușește în termene să fie executată. 

Momentul începerii scurgerii termenelor 

Termenul începe să se scurgă de la data  primirii petiției, care trebuie să coincidă cu data 

înregistrării petiției.  

La acest capitol se impune o specificare pentru petițiile unei persoane sau unui grup de 

persoane concrete în care sunt abordate una și aceeași problemă, expediate către diferiți adresanți și 

primite pentru examinare în unul și același organ. Astfel, conform pct. 8 din Instrucțiunea aprobată 

prin HG 208/1995, pentru situația menționată supra, petițiile se înregistrează cu indicele primei 

petiții, adăugîndu-se numărul de ordine, scris prin bară. În situația în care petițiile au parvenit în 

aceeași zi, nu apar neclarități la momentul scurgerii termenului de examinare a petiției. O situație 

mai specială apare atunci cînd aceste petiții parvin la dăți diferite. Aici se reliefă faptul, că deoarece 

aceste petiții sunt tratate ca o petiție, data începerii scurgerii termenului de examinare este data la 

care a parvenit prima petiție.  

Consider că tot în așa mod urmează să se procedeze și în cazul petițiilor unei persoane sau 

unui grup de persoane concrete, în care sunt abordate una și aceeași problemă, expediate de primii 



către același organ pentru examinare, iar de la data depunerii primii petiții nu s-a scurs termenul 

legal de examinare și răspunsul nu a fost expediat. 

O altă concretizare se impune pentru petițiile transmise după competență, mai ales că 

transmiterea poate fi prin intermediul încă cîtorva organe. Pentru aceste petiții momentul scurgerii 

termenelor, începe nu din momentul în care au parvenit la primul organ, ci din momentul primirii de 

către ultimul, care este organul care va examina și soluționa petiția. 

 

Răspunsul la petiții (informarea privind modul de soluționare a petițiilor) 

Fără a exista vreo excepție petiționarul trebuie să primească un răspuns la petiția sa. 

Răspunsul urmează să fie expediatcît mai curînd posibil după adoptarea lui (semnare). 

În conformitate cu art. 14, alin. (1) al Legii 190/1994, rezultatul examinării  se aduce la 

cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, iar cu consimțământul lui - oral. 

Prevederile din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995prescrie norme similare dar și 

diferențiate față de cele incluse în lege. Astfel, pct. 21 din Instrucțiuni prevede că „răspunsurile la 

petiţii se perfectează în scris sau în formă electronică pe blanchete format A4 (297x210mm) şi A5 

(148x210mm) care să corespundă Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de 

dispoziţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr.618 din 5 octombrie 1993 şi 

cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare”. Totodată, la pct. 23 din Instrucțiuni este stabilit că „răspunsul 

la petiţii se aduce la cunoştinţa petiţionarului în scris şi este semnat de conducătorul organului sau 

de o altă persoană autorizată ori în formă electronică, cu aplicarea semnăturii digitale. Cu 

consimţămîntul petiţionarului, răspunsul poate fi comunicat acestuia pe suport de hîrtie sau în formă 

verbală”. 

 În partea ce ține de oferirea răspunsului în mod verbal, prevăzut de ambele acte normative 

menționate supra, consider că consimțămîntul petiționarului este un imperativ necesar în vederea 

unei asigurări al dreptului său de petiționare, iar probarea acestuia este un garant al organului de stat 

pentru demonstrarea respectării acestui drept. Urmare, funcționarii urmează să aibă o confirmare a 

acestui consimțămînt. În acest sens, petiționarul ar putea confirma, prin semnătură consimțămîntul 

său, fie pe fișa de evidență și control, fie pe verso petiției pe care a depus-o.  

Pct. 23 din Instrucțiuni prescrie că „cu consimţămîntul petiţionarului, răspunsul poate fi 

comunicat acestuia pe suport de hîrtie sau în formă verbală”.  Taxez includerea sintagmei „pe suport 

de hîrtie” o lacună, care urmează a fi exclusă din actul normativ.  



O situație incertă este stabilită pentru răspunsurile la petiție în formă electronică. Legea 

prevede doar posibilitatea de a oferi un răspuns în formă electronică, pe cîndInstrucțiunile impun 

obligativitatea de aplicare a semnăturii digitale. Consider că HG nu poate prescrie condiții 

suplimentare în raport cu cele prevăzute de Lege. 

Totodată, vizavi de modalitatea de răspundere la petițiile – solicitări de accesul la informație, 

există prevederi speciale. Astfel, conform art. 13, alin. (1) al Legii 982/2000, există următoarele 

modalităţi a accesului la informaţiile oficiale: 

a) audierea informaţiei pasibile de o expunere verbală; 

b) examinarea documentului (unor părţi ale acestuia) la sediul instituţiei; 

c) eliberarea copiei de pe documentul, informaţia solicitate (de pe unele părţi ale 

acestora); 

d) eliberarea copiei traducerii documentului, informaţiei (unor părţi ale acestora) 

într-o altă limbă decît cea a originalului, pentru o plată suplimentară; 

e) expedierea prin poştă (inclusiv poşta electronică) a copiei de pe document, 

informaţie (de pe unele părţi ale acestora), copiei de pe traducerea documentului, 

informaţiei într-o altă limbă, la cererea solicitantului, pentru o plată respectivă. 

De asemenea la alin. (2) al aceluiași articol, este stipulat, că „extrasele din registre, 

documente, informaţii (unele părţi ale acestora), în conformitate cu cererea solicitantului, pot fi puse 

la dispoziţia persoanei date, într-o formă rezonabilă şi acceptabilă pentru aceasta, spre a fi: 

a) examinate la sediul instituţiei; 

b) dactilografiate, fotocopiate sau copiate într-o altă modalitate ce ar asigura integritatea 

originalului; 

c) înscrise pe un purtător electronic, imprimate pe casete video, audio, alt purtător rezultat 

din progresul tehnic”. 

În același timp, informaţiile oficiale, documentele, părţile acestora, extrasele din registre, 

copiile traducerilor, eliberate conform prezentei legi, vor fi semnate de persoana responsabilă, 

obligație impusă de art. 18 al legii menționate supra. 

De asemenea, potrivit art. 19 al Legii 982/200, organul poate refuza accesului la informaţie. 

Pentru refuz sunt impuse următoarele cerințe: „refuzul de a furniza o informaţie, un document 

oficial va fi făcut în scris, indicîndu-se data întocmirii refuzului, numele persoanei responsabile, 

motivul refuzului, făcîndu-se în mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numărul, data 

adoptării, sursa publicaţiei oficiale), pe care se bazează refuzul, precum şi procedura de recurs a 

refuzului, inclusiv termenul de prescripţie”. Totodată, legea a instituit și o garanție pentru organe, 



astfel, „furnizorii de informaţii nu pot fi obligaţi să prezinte probe ale inexistenţei informaţiilor 

nedocumentate”. 

La acest compartiment se face subliniat faptul că în cazul în care furnizarea informației este 

directă (se înmînă direct informația – acte, copii, extrase, etc.), solicitantul urmează să confirme 

recepționarea prin aplicarea semnăturii sale fie pe solicitare, fie pe fișa de evidență și control, fie în 

cazul răspunsurilor verbale, informația poate fi inclusă în registrul de audiențe. Pentru informațiile 

care se pun la dispoziție în mod indirect (ex: prin poștă), urmează ca acestea să fie anexate la o 

scrisoare de însoțire. 

Prevederi specifice sunt incluse în Statutul executării pedepsei de către condamnaţi. Astfel, 

conform pct. 399 al acestuia, „răspunsurile altor organe privind rezultatul examinării petiţiilor se 

comunică deţinuţilor, contra semnătură, în cel mult 24 ore din momentul primirii lor”. 

Răspunsul trebuie să conțină specificări cu privire la petiția examinată. În conformitate cu 

pct. 24 din Instrucțiuni, „Indicele  răspunsului constă din indicele de înregistrare al petiţiei şi, în caz 

de necesitate, poate fi completat cu numărul dosarului  (conform  nomenclatorului),  în care se 

acumulează corespondenţa în cauză. În cazul petiţiilor primite în formă electronică, se constituie 

dosarul electronic care se păstrează în arhiva electronică a petiţiilor în modul stabilit de organul 

respectiv.”  

Astfel, consider că în răspuns trebuie să fie reflectate nu doar datele referitoare la 

înregistrarea petiție, dar și date de evidență a petițiilor indicate de petiționar. La acest capitol, doresc 

să subliniez faptul, că în procesul cercetării mele am întîlnit cazuri, în care petiționarul a indicat nu 

doar data petiției, dar și i-a atribuit un număr de evidență propriu. Urmare, există petiționari care 

înaintează concomitent mai multe petiții, chiar și cu conținut distinct, diferitor structuri. Astfel, 

pentru a nu se crea confuzii cu privire la care petiție este remis răspunsul, în răspuns urmează a se 

face referire la toate datele incluse în petiție de către solicitant: număr, dată, tematică, petiționar. În 

caz contrar, petiționarul ar putea invoca că nu a primit răspuns la petiția sa. 

În situațiile în care au fost invitate și alte organe să se expună despre cele invocate în petiție, 

în răspuns urmează să se facă referire la aceste scrisori, precum și la răspunsurile primite. În caz 

contrar, în fața petiționarului se face responsabil de cele comunicate în răspuns organul care a 

expediat răspunsul. 

În cazul petițiilor multiple (petiție multiplă=petiții identice parvenite de la diferite organe sau 

la diferite termene, pînă la remiterea răspunsului la prima petiție), organul care a examinat petiția, 

urmează să facă referire la toate datele de înregistrare a petițiilor pentru fiecare parvenire în parte. 

Mai mult ca atît, în petiție trebuie să se regăsească istoricul parvenirii acestor petiții, inclusiv și 



datele adresanților inițiali, în cazul în care a fost remisă după competență. Astfel,răspunsul urmează 

să includă „drumul parcurs” de petiție pînă a fi ajuns la organul competent. 

În cazul în care, termenul examinării petiției a fost prelungit, consider oportun ca în răspuns 

să se reflecte, suplimentar, datele privind prelungire acesteia: numărul și data scrisorii de informare 

privind prelungirea termenului de examinare, precum și motivele prelungirii. 

La informarea petiționarului asupra faptului că petiția repetată nu va fi reexaminată, consider 

necesar, ca în scrisoare să se facă referire la petițiile și răspunsurile anterioare, în unele cazuri pot fi 

anexate și copiile acestora. 

O situație incertă există față de petițiile colective. Potrivit art. 13
1
 al Legii 190/1994, 

„petiţiile colective se examinează, de regulă, în prezenţa autorilor”. Apreciez, această prevedere ca 

pe o procedură ce facilitează examinarea și soluționarea, dar nu ca un răspuns la petiție. Urmare, 

chiar și în cazul în care problema este soluționată în cadrul întrevederii, organul este obligat să 

perfecteze răspunsul și să-l expedieze. Mai mult ca atît, în petiție urmează să fie reflectată 

examinarea petiției în prezența autorilor. 

La acest capitol, mai apare un semn de întrebare: cui i se răspunde în cazul petițiilor 

colective? Cu regret legislația nu oferă un răspuns expres la această situație. În aceste condiții, 

organul ar fi trebuit să răspundă tuturor semnatarilor, iar în cazul în care aceștia sunt reprezentați de 

o persoană, doar persoanei care a fost delegată. Conform practicii stabilite, de obicei se răspunde 

doar primului înscris pe lista de semnatari ai petiției, în situații mai delicate se răspunde tuturor. 

Deși în stricta buche a legii, urmează a răspunde fiecărui semnatar la petiția colectivă. 

Organul nu trebuie să ofere un răspuns la întîmplare doar pentru a se „spăla pe mîini” de 

examinare și a respecta termenul de examinare. Prin răspunsul primit, petiționarului nu trebuie să i 

se creeze impresia că solicitarea sa nu a fost examinată. În această situație, organul respectiv poate 

pierde din credibilitate. Mai mult ca atît, art. 14, alin. (2), prevede că „răspunsul  trebuie să fie bazat 

pe materialele examinării şi să conţină trimiteri la legislaţie”. Urmare răspunsul trebuie să fie expus 

nu numai în fapt, dar și în drept. 

În cazul în care organul este în imposibilitate de a soluționa chestiunile abordate în petiție, în 

răspuns urmează să fie incluse motivele acestei imposibilități. De asemenea, urmează să fie expuse 

asemenea motive și în cazul petițiilor satisfăcute parțial, în partea ce ține de nesatisfacerea petiției. 

Este recomandabil ca răspunsurile la petiții să fie formulate într-un limbaj simplu, structurate 

într-un mod coerent, ce ar permite înțelegerea celor scrise în răspuns, fără a crea confuzii. 

 



Consider, că în mod regretabil, caracteristic pentru Republica Moldova este că examinarea 

și soluționarea petițiilor este superficială, iar răspunsurile la petiții sunt de obicei formale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.C. EVIDENȚA, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI DE EXAMINARE 

A PETIȚIILOR  

 

Evidența și controlul în sistemul de petiționare 

Conform, art. 22 din Legea 190/1994, „lucrările de secretariat privind examinarea petiţiilor 

în organe se efectuează în modul stabilit de Guvern”. 

Astfel, modul unic de ţinere a lucrărilor de secretariat privind evidenţa şi examinarea 

petiţiilor persoanelor fizice şi juridice în numele colectivelor pe care le reprezintă depuse în scris sau 

în formă electronică, precum și evidența primirii în audienţă a petiţionarilor în organele de stat este 



stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 208 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor 

de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor de stat, 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldovadin 31.03.1995. În Instrucțiunile 

menționate este dedicat un capitol evidenței petițiilor. 

Potrivit pct. 3 din Instrucțiunile aprobate prin hotărîrea menționată mai sus, „evidenţa, 

înregistrarea, examinarea petiţiilor, efectuarea controlului asupra soluţionării şi păstrării petiţiilor, 

organizarea audienţei petiţionarilor în organe sînt puse în sarcina cancelariei, subdiviziunilor 

interioare, secretarului sau persoanei desemnate pentru  aceasta (în continuare - cancelaria)”. 

În această ordine de idei, însărcinarea subdiviziuni sau persoanei desemnate urmează să fie 

printr-un act, care să prevadă expres acest fapt (ex: regulament, fișă de post, ordin, etc.).   

Art. 5 din Instrucțiuni prescrie, că „petiţiile primite de organe se înregistrează centralizat în 

aceeaşi zi de către cancelarie pe fişele de evidenţă  şi control , formatul A5 şi A6 (anexele nr.1, nr.2 

şi nr.3). Informaţia referitoare la petiţiile primite se introduce în banca de date a computerului 

conform machetei fişei de evidenţă şi control a ecranului, în corespundere cu numărul de înregistrare, 

acolo unde este utilizat computerul, iar versiunea electronică parvenită se înregistrează în arhiva 

electronică a organului... Pentru petiţiile primite în timpul audienţei se stabileşte aceeaşi ordine de 

înregistrare, iar suportul electronic al petiţiei se păstrează 3 ani în baza de date a arhivei electronice a 

organului în versiunea înaintată de autor pe suport electronic”. 

În conformitate cu pct. 9 din Instrucțiuni, „pentru fiecare petiţie se completează manual fişa 

de evidenţă şi control în două exemplare. Primul exemplar se plasează în fişierul informaţional în 

ordine alfabetică sau conform tematicii petiţiilor, iar al doilea exemplar se plasează în fişierul de 

control conform datelor de soluţionare. Dacă fişele de evidenţă şi control se plasează  în  fişierul 

informaţional conform tematicii  problemelor abordate în petiţii, se recomandă a utiliza suplimentar 

fişele alfabetice (anexa  nr.5), care urmează a fi aranjate în fişier în ordine alfabetică. Pentru a 

facilita selectarea fişelor, poate fi utilizat indicele alfabetic”. 

Conform prevederilor de mai sus, practic fișele trebuie ținute în 3 exemplare, ceea ce calific 

ca un volum de lucru enorm fără nici o temeinicie. 

Această necesitate a apărut mulți ani în urmăcînd nu erau bazele de date electronice și 

trebuia de stabilit o modalitate de evidență a petițiilor. Consider că la moment nu mai există 

necesitatea de a ține fișele în două exemplare (sau în trei). Astfel, atît în cadrul serviciilor probațiune, 

cît și în sistemul penitenciar fișele sunt ținute doar într-un singur exemplar. În cadrul sistemului 

penitenciar fișele sunt ținute în ordine alfabetică, iar în cadrul OCP fișele sunt ținute în conformitate 

cu datele de înregistrare. 



Totodată, consider că obligativitatea de a completa fișa manual este una ce nu corespunde 

actualității. Astfel, în cazul în care organul dispune de baze de date performante, care generează fișa, 

completarea acesteia în mod manual doar dublează munca.  În aceeași ordine de idei, aduc exemplul 

Cancelariei de Stat, a cărei baze de date generează automat fișa, aceasta fiind printată și transmisă 

pentru semnat. 

La acest compartiment, etichetez normele ce țin de completarea manuală a fișei și de ținerea 

fișei în două exemplare exagerate, care nu corespund timpului de față. 

Mai mult ca atît, pentru organele cu un număr de personal restrîns aceasta este o adevărată 

„povară”. Pentru asemenea instituții numărul petițiilor primite este foarte mic, iar organul urmează 

să instituie un sistem foarte complex, care necesită resurse umane, financiare și de timp. În această 

ordine de idei, se evidențiază exemplul OCP, care în decurs de 3 ani nu a primit mai mult de 31 de 

petiții anual. Consider că în asemenea instituții majoritatea petițiilor sunt cunoscute de persoana 

responsabilă de lucrul cu petițiile și urmează a fi instituit un sistem simplificat cum ar fi registrul. 

Mai mult ca atît, persoana responsabilă, în asemenea condiții, consumă mai mult timp pentru 

completarea fișelor, decît pentru asigurarea examinării corecte a petițiilor.Nu contest faptul 

importanței evidenței petițiilor, dar consider că aceasta trebuie să fie facilitată. 

Potrivit art. 10 al Instrucțiunilor, „rezoluţia conducerii, numele de familie al autorului 

rezoluţiei şi termenul de soluţionare se trec în mod obligatoriu în fişele de evidenţă şi control”. La 

acest capitol este de menționat faptul, că de obicei numele de familie al autorului rezoluției lipsește, 

pe fișă fiind doar semnătura. 

Totodată, întru evidența strictă a petițiilor, la pct. 10 din Instrucțiuni este prescris că 

„transmiterea petiţiilor spre soluţionare se efectuează exclusiv prin  intermediul persoanei 

responsabile, cu indicarea numelor de familie ale executorilor în fişele de evidenţă şi control, iar 

petiţiile parvenite în formă electronică se copiază în fişierul de arhivă cu indicarea datei şi orei de 

recepţie şi se transmit spre executare în aceeaşi zi executorului desemnat de conducător în forma 

accesibilă de informare a acestuia”. Astfel, în baza fișei de evidență și control se poate găsi petiția și 

poate fi constat cine o examinează. 

Adesea sunt situațiicînd după ce petiția a fost repartizată într-o subdiviziune structurală și a 

fost examinată se stabilește că petiția este de competența altei subdiviziuni sau că este mai oportun 

să fie examinată de către altă subdiviziune. În această ordine de idei, la art. 10 din Instrucțiuni este 

stabilit, că „transmiterea petiţiilor spre soluţionare dintr-o subdiviziune  interioară  în alta se 

efectuează  numai cu autorizaţia conducătorului organului şi cu notarea obligatorie a acestui fapt în 

fişele de evidenţă şi control”. 



Totodată, această regulă este stabilită doar pentru subdiviziunile structurale și nu și pentru 

organele subordonate. Contrar  acestor reguli, MJ obișnuiește să transmită petiția după competență 

prin intermediul fișei de evidență și control. Această practică defectuoasă a fost evidențiată în 

procesul analizei petițiilor serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar. Pentru asemenea 

situații, luînd în considerație că DIP și OCP sunt persoane juridice, legislația prescrie fie 

posibilitatea remiterii după competență, fie expedierea unei scrisori-aviz în conformitate cu care 

organele urmează să-și expună părerea, expediind un răspuns separat cu privire la poziția sa. 

MJ urmează să stopeze aceste practici și, fie să transmită petiția pentru examinare prin 

scrisoare de însoțire organelor subordonate, fie să solicite opiniile/explicațiile cu privire la petiție, 

pentru ca ulterior să le includă în răspunsul final la petiție. 

Luînd în considerație, că în procesul examinării petiției sunt întreprinse mai multe acțiuni, 

pct. 14 din Instrucțiuni prescrie că „toate datele privind desfăşurarea examinării petiţiei (permisiunea 

de amînare a termenelor, interpelarea suplimentară, înştiinţarea executorului, cui i s-a dat răspunsul, 

data şi indicele răspunsului etc.) trebuie incluse în rubricile respective ale fişei de evidenţă şi control, 

inclusiv în fişierele de control ale petiţiilor în formă electronică”. 

În acest context, evidențiez faptul că uneori volumul informației care urmează a fi înscrisă în 

fișa de control este într-atît de mare că nu poate fi plasat în întregime pe fișe. Aceasta constituie una 

din cauzele care stau la baza faptului că fișele nu conțin toate datele cu privire la desfășurarea 

examinării petiției. 

Totodată, întru facilitarea evidenței în sistemul de petiționare, MJ, DIP și OCP au introdus și 

un registru al evidenței petițiilor. În special registrul este introdus pentru a respecta consecutivitatea 

atribuirii numărului de înregistrare a petițiilor. 

Calific această acțiune ca fiind una care demonstrează, că deși fișa de evidență și control este 

un instrument complex, în practică acesta s-a dovedit a fi insuficient pentru procesul de evidență a 

petițiilor. Totodată, spre exemplu, în opinia reprezentanților OCP, evidența în baza registrului este 

mai ușor a fi realizată.  

În baza fișei de evidență și control, persoana responsabilă transmite petiția spre examinare 

funcționarului desemnat. Luînd în considerație că dreptul de petiționare este un drept constituțional 

iar termenele de examinare sunt exhaustive, prin actele normative a fost instituit controlul asupra 

examinării petițiilor. 

Astfel, potrivit pct. 15 din Instrucțiuni, „controlul asupra examinării în termen a petiţiilor în 

organe se pune în sarcina funcţionarilor special desemnaţi, care sînt obligaţi să asigure examinarea 

exhaustivă, reglementară şi în termen a petiţiilor şi executarea deciziilor luate în legătură cu acestea”. 



Deoarece la examinarea petițiilor factorul uman este unul decisiv, iar acesta are și aspecte 

negative (ex: neglijență, boală, etc), s-a instituit acest control permanent, care consider eu este parte 

a evidenței. 

Totodată, în conformitate cu Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe 

anii 2011–2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 90 din 12.05.2011, este prevăzută acțiunea 

2.4.1.5, care stabilește că urmează a fi întreprinse toate măsurile pentru asigurarea unui control 

intern eficient pentru a verifica respectarea legislaţiei la primirea, evidenţa, examinarea şi 

soluţionarea petiţiilor. 

De asemenea, potrivit Hotărîrii Parlamentului nr. 1495 privind rezultatele controlului 

executării Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare din 28.11.2002,  a fost pusă 

în sarcina Guvernului, asigurarea controlului executării de către ministere, departamente și 

perfecturi a Legii cu privire la petiționare. Din păcate acest control, chiar și atunci cînd era realizat 

avea mai mult forma unei monitorizări-evaluări, cu comasare de date. 

Totodată, la pct. 16 ale Instrucțiunilor este stipulat că petiţiile primite prin intermediul altor 

organe, la care se  solicită comunicarea rezultatelor, se iau sub un control special. În aceste cazuri, în 

colţul de sus din dreapta al tuturor exemplarelor fişei de evidenţă şi control se aplică ştampila 

"Control" sau semnul controlului "C". De asemenea, potrivit pct. 17 din Instrucțiuni, „fişele de 

evidenţă şi control ale petiţiilor luate sub control sînt aranjate într-un fişier aparte conform  datelor 

de executare”. 

În aceeași ordine de idei, conform pct. 16
1
,petiţiile parvenite în formă electronică se iau sub 

un control special. În acest caz, în colţul de sus din dreapta al fişei de evidenţă şi control se face 

menţiunea “Forma electronică” sau se aplică marcajul “F.E.”. În viziune mea acest tip de petiții nu 

trebuie luate sub un control special, de vreme ce nu conțin problematici complexe și sensibile. 

În opinia mea, controlul special s-a instituit pentru petiții care vizează cauze complicate și 

fiind remise după competență organul ierarhic inferior, dar poate și unui alt organ, se dorește a fi în 

cunoștință de cauză despre rezultatele examinării. 

Aș închide acest subiect, cu opinia că reglementarea controlului special este inutilă. Organele 

sunt obligate să-și exercite atribuțiile în partea ce ține de examinarea petițiilor în conformitate cu 

legislația în vigoare, iar aceasta stabilește obligația de evidență și control a examinării.  

Există cazuri în care în procesul examinării și soluționării petiției, organul transmite 

petiționarului un răspuns intermediar. Conform, pct. 19 din Instrucțiuni, în asemenea cazuri „aceasta 

continuă să fie sub control. Controlul se consideră încheiat numai după adoptarea deciziei şi luarea 

de măsuri eficiente în vederea soluţionării tuturor chestiunilor abordate în petiţie şi expedierea 



răspunsului conform legislaţiei în vigoare. Decizia privind suspendarea controlului asupra rezolvării 

petiţiilor o adoptă conducătorii sau alte persoane oficiale din organe, responsabile de examinarea în 

termen a petiţiilor”. 

Data expedierii răspunsului este considerată data suspendării controlului asupra soluţionării 

petiţiei, iar data executării petiţiei electronice este considerată data expedierii răspunsului, la adresa 

electronică, a autorului petiţiei. 

Controlul poate fi intern și extern. Cel intern este realizat de către conducerea organului, iar 

cel extern de către alte organe competente. Cu referire la sistemul de petiționare, controlul intern 

este realizat de conducerea organului, de conducătorii subdiviziunilor în cadrul cărora sunt 

repartizate petițiile și de persoana responsabilă. 

Controlul extern al sistemului de petiționare poate fi realizat de organul ierarhic superior, 

sau/și de organele de autoadministrare locală, Guvernului şi Parlamentului (art. 23 din Legea 

190/1994). La acest capitol, aș sublinia faptul că prevederile respective sunt foarte vagi. Nu este 

prevăzută nici un mecanism de realizare. Mai mult ca atît, Guvernul și Parlamentul nu realizează 

această activitate, sau cel puțin eu nu am găsit asemenea date și nici din discuțiile cu reprezentanții 

OCP, DIP, MJ și ai Cancelariei de Stat această acțiune de cîțiva ani nu se realizează. 

În funcție de scopul controlului, acesta ar putea fi de 3 tipuri: 

- Preventiv 

- Concomitent 

- Post-factum 

Controlul preventiv are drept scop de a preîntîmpina producerea unor erori (anticiparea 

problemelor). Organul poate utiliza informația din extern, chiar și cea care doar se vehiculează și să 

verifice dacă poate să se realizeze o asemenea situație. Spre exemplu: testarea candidatului la funcția 

postului vacant, în partea ce ține de cunoașterea sistemului de petiționare. 

Controlul concomitent se realizează împreună cu exercitarea activității. În cadrul acestui 

control conducătorii asigură supravegherea directă a exercitării indicațiilor. Controlul concomitent 

permite corectarea erorilor chiar din momentul în care ele apar. Spre exemplu: în cadrul examinării 

unei petiții complexe, în care se invocă abateri grave din partea funcționarilor, conducătorii se 

informează cu privire la derularea examinării, iar în cazul în care examinarea este ineficientă vine cu 

recomandări și indicații clare. De asemenea, în această ordine de idei, potrivit pct. 18 din 

Instrucțiuni, „controlul  asupra executării documentelor se efectuează cu ajutorul  computerului sau 

verificînd  zilnic fişierul de control”. Totodată în conformitate cu pct. 19 al acestuia, prevede că 



„persoanele  responsabile sînt obligate să avertizeze executorii, cu o săptămînă înaintea expirării 

termenului, despre prezentarea rezultatelor”. 

Controlul post-factum are drept scop corectarea erorilor după producerea lor. Astfel, la 

această etapă sunt verificate deja rezultatele, fiind racordate la competențe și la standardele de 

activitate în domeniul sistemului de petiționare. Controalele, în sensul cel mai direct al cuvîntului 

sunt cele post-factum. De obicei ele sunt inițiate în baza unei petiții, sesizării unui alt organ, unor 

studii sau rapoarte sau în baza autosesizări în procesul analizei datelor statistice. În acest sens, la pct. 

20 din Instrucțiuni este stabilit, că „persoanele responsabile de efectuarea controlului comunică 

săptămînal conducerii organului date privind  nerespectarea termenelor de examinare a petiţiilor, 

conform  formularului stabilit”.  

Totodată, la pct. 35 din Instrucțiuni este prevăzut că „ministerele, departamentele, instituţiile 

de stat, autorităţile administraţiei publice locale organizează şi controlează sistematic lucrul cu 

petiţiile şi  acordarea audienţei petiţionarilor în organele din subordine sau amplasate în teritoriu, 

adoptă decizii vizînd înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi”. Cu părere de rău, 

noțiunea de „sistematic” este una care nu dă posibilitate de a verifica dacă organul respectă această 

obligațiune. 

De asemenea, o obligațiune în acest sens este pusă și pe seama instituțiilor penitenciare. 

Astfel, conform pct. 404 din Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, „șefii instituţiilor, 

cel puţin o dată pe lună, verifică executarea deciziilor luate în timpul audienţelor, acordînd o atenţie 

deosebită adresărilor repetate, în scris sau verbal, ale deţinuţilor şi rudelor acestora. Aceste 

reglementări sunt binevenite deoarece conturează mai bine procedura. 

Pentru o bună evidență și control, organele pot institui baze electronice, care să genereze fișe 

de evidență și control, posibilitate prevăzută și de actele normative în vigoare. 

Totodată, potrivit pct. 4 din HG 141/2006„ministerele, alte autorităţi administrative centrale, 

başcanul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), preşedinţii raioanelor, primarul vor 

implementa un program computerizat de evidenţă a petiţiilor, inclusiv a adresărilor electronice”. 

Astfel, pentru MJ, DIP și OCP ținerea evidenței petițiilor în mod electronic este un imperativ. 

Cu toate acestea, aceste baze electronice diferă de la o instituție la alta, iar capacitățile 

acesteia diferă nu doar din motivul că sunt elaborate în mod diferit, dar și din motive că organele 

au diverse resurse pentru crearea acestora. Urmare, aceste baze electronice deși facilitează lucrul 

nemijlocit cu petițiile, dar constituie o încărcătură suplimentară la volumul de muncă realizat.  

 

Monitorizarea 



Monitorizarea este un proces de supraveghere de către un monitor (persoană, instituție). 

Caracteristic pentru monitorizare este faptul că monitorul doar urmărește organul/persoana 

monitorizat(ă), fără să se implice în activitate. Caracteristic pentru monitorizare este că aceasta se 

realizează pe parcursul desfășurării procesului, adică permanent, sau pe parcursul perioadei de 

monitorizare.  

Pentru monitorizare este specific faptul că monitorul face numai constatări, fără a analiza 

activitatea și a veni cu careva recomandări. Monitorizarea se face prioritar în baza metodei 

observației. În mod cert monitorizarea nu presupune doar colectarea și sistematizarea unor date 

statistice. Monitorizarea în cadrul sistemelor de examinare a petițiilor permite conducătorilor 

organelor respective să-și formeze o concluzie proprie vizavi de situația din cadrul sistemului de 

petiționare. 

Monitorizarea poate avea loc la diferite nivele, sau pe numite segmente. Monitorizarea 

urmează a fi organizată atît conducerea organelor, cît și de organul ierarhic superior. 

Un segment important care urmează a fi discutat este monitorizarea procesului de 

implementare a legislației. 

În conformitate cu art. 16, alin. (2) din Legea nr. 64-XII cu privire la Guvern din 31.05.1990, 

Guvernul organizează controlul asupra executării legilor și altor acte normative, de către ministere și 

alte autorități administrative centrale și de către organele și instituțiile cu funcții publice din 

subordine. Întru punerea în practică a acestor prevederi a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

1181 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației din 22.12.2010. Prin hotărîrea 

în cauză, au fost instituite mecanismul și metodologia de monitorizare a implementării actelor 

legislative şi actelor normative ale Guvernului, precum și „funcția” de coordonator al acestui proces, 

pusă în sarcina Ministerului Justiției. 

În sensul prezentei Metodologii, anexă la Hotărîrea Guvernului menționată, „prin 

monitorizarea implementării legislaţiei se înţelege identificarea, analiza şi evaluarea aplicabilităţii şi 

a gradului de aplicare a actelor legislative şi a actelor normative ale Guvernului, de către organele 

centrale de specialitate ale administraţiei publice”. 

Potrivit pct. 6, alin. 1) din HG1181/2010, Ministerul Justiției elaborează semestrial proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor legislative și normative care urmează a fi 

monitorizate, precum și a organelor centrale de specialitate ale administrației publice responsabile 

pentru efectuarea monitorizării, precum și a termenilor de realizare a monitorizării. 



Urmare, Ministerul Justiției administrează un instrument foarte eficient, utilizarea căruia în 

domeniul petiționării ar putea genera într-un final sporirea nivelului calitativ în sistemul de 

petiționare. 

 

Evaluarea 

Evaluarea se realizează printr-un proces de examinare cantitativă și calitativă, care are ca 

finalitate aprecierea finală a chestiunii evaluate. Evaluarea trebuie să fie o activitate curentă şi nu 

una conjuncturală, curentă nu în sensul de zilnică, dar planificată și nu dependentă de producerea 

anumitor situații. Evaluarea nu este un scop în sine, aceasta reprezintă doar un mijloc de 

documentare pentru identificarea punctelor forte și slabe, precum și formularea concluziilor și 

recomandărilor în vederea continuității aplicării sau replicabilității factorilor de succes 

(implimentarea bunelor practici în alte părți – subdiviziuni, instituții) și înlăturării sau diminuării 

factorilor negativi.Evaluarea trebuie efectuată minimul o dată pe an și urmează a fi materializată 

într-un raport de evaluare, care să includă minimul 3 compartimente: 

- Introducere; 

- Constatări; 

- Concluzii (recomandări). 

De asemenea, contrar controlului, evaluarea se face în vederea de a îmbunătăți activitatea 

organului și nu de a găsi vinovatul activității defectuoase și a-l trage la răspundere.Se face notat 

faptul, că o evaluare eficientă permite de a stabili tendințele din cadrul sistemului de petiționare. 

Sigur că, indicatorii de evaluarea urmează a fi atît cantitativi, cît și calitativi, pentru a avea un tablou 

complet a situației de fapt.La acest capitol, trebuie de evidențiat faptul că evaluarea urmează a fi 

făcută conform unor criterii strict stabiliți, iar obiectivele acesteia nu țin doar de depistarea lacunelor 

în cadrul sistemelor, dar și identificarea reușitelor. 

Important este faptul că evaluarea nu se realizează de reprezentanți ai organului care se 

evaluează (aceasta constituie o autoevaluare), dar de terțe persoane. Astfel, evaluarea poate fi 

efectuată fie de organul ierarhic superior, fie de persoane angajate în acest sens de către organul care 

urmează a fi evaluat sau de către organul ierarhic superior. Aici se aduce următorul exemplu: DIP 

poate să evalueze penitenciarele din subordinea sa, dar nu și pe sine, această acțiune ar putea fi 

realizată de către Ministerul Justiției. Situația menționată este aplicabilă prin analogie și OCP. 

Luînd în considerație numărul înalt de plîngeri, evaluarea sistemului de petiționare este o 

necesitate stringentă care urmează a fi realizată de către organe. Spre regret, organele de stat nu 

efectuează un asemenea procedeu. În cadrul unui bun management al sistemului de petiționare 



neapărat va fi efectuată o evaluare o dată în an, iar o evaluare eficientă va asigura un bun 

management în asigurarea dreptului la petiționare.  

Evaluarea sistemului de petiționare urmează să se desfășoare pe două dimensiuni, prima: 

evaluarea organului în vederea asigurării dreptului la petiționare, a doua: evaluarea activităților din 

cadrul acestui sistem.  Astfel, în cazul în care se constată în procesul de evaluare a organului că 

asigurarea materială a organului este insuficientă în vederea asigurării examinării eficiente a 

petițiilor, acest fapt ar putea fi cauza exercitării activității defectuoase (ar putea fi motivul calității 

nesatisfăcătoare a examinării petițiilor) și nu neprofesionalismul personalului. 

Un proces asemănător cu cel al evaluării este reglementat la Capitolul VII, și anume – 

analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate. 

În conformitate cu pct. 34 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, „conducătorii 

organelor analizează sistematic tematica petiţiilor, generalizează rezultatele examinării acestora, iau 

măsuri în vederea înlăturării cauzelor şi condiţiilor care generează petiţii  întemeiate. Operaţiile 

nominalizate pot fi efectuate şi de alte persoane oficiale, desemnate în aceste scopuri. Persoanele 

responsabile deţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţii pregătesc materialele pentru 

analiză şi generalizare, le sistematizează sub formă de informaţii analitice, pe care le prezintă 

conducătorilor organelor de două ori pe an (nu mai tîrziu de 20 iulie şi 20 ianuarie)”. 

Fără îndoială, evaluarea unui organ de stat sau a activității acestuia în materia dreptului la 

petiționare ar fi o experiență novice în activitatea acestora, mai mult ca atît că autoritățile statului 

acceptă cu greutate schimbările, dar cu siguranță această acțiune ar spori calitatea în cadrul 

sistemului de petiționare. 

 

Autoevaluarea 

Pentru conducerea din cadrul serviciilor de probațiune și a sistemului penitenciar efectuarea 

unei autoevaluări, cel puțin o dată pe an, ar constitui un avantaj considerabil. Scopul autoevaluării 

nu este de a „controla” angajații, dar de a puncta lucrurile fără a exagera.Pentru a stabili starea de 

fapt a lucrurilor din cadrul oricărui organ, conducătorii de obicei primesc note informative care 

conțin o informație fie foarte generală, fie pe un segment foarte îngust, care cuprinde doar niște 

constatări, iar în puținele cazuri foarte succind motive și concluzii.  

Adesea, existența unor deficiențe în cadrul sistemului de petiționare persistă doar pe motivul 

că conducătorii nu cunosc acest fapt. În opinia mea, autoevaluarea organizației și a activității 

acesteia ar spori eficiența acestui sistem. Spre exemplu, în cazul identificării unor factori de succes 

într-un penitenciar, acesta poate fi aplicat și în altul. Criteriul replicabilității în cadrul sistemelor cu 



multe subdiviziuni este un criteriu forte, deoarece pe de o parte pot fi aplicabile în instituții similare 

atît practicile bune, cît și preîntîmpinate practicile negative. Cu părere de rău, chiar și atunci cînd se 

face o autoevaluare, de obicei aceasta se face în baza actelor, iar opinia constituenților, în sensul de 

persoane afectate fie pozitiv, fie negativ în urma activității organelor în cauză nu este solicitată 

(beneficiarii direcți, donatori, parteneri, organele ierarhic superioare, organele ierarhic inferioare, 

etc.).  

Această inacțiune din partea autorităților, adesea duce la scăderea eficacității autoevaluării. 

Mai mult ca atît, aici se face punctat și faptul că nici funcționarii din cadrul organelor nu sînd 

încurajați să facă propuneri sau recomandări, această omisiune este cu siguranță în defavoarea 

organelor, deoarece ce-i ce activează direct în această sferă cunosc cu siguranță care sunt lacunele 

sistemului de petiționare și în procesul de muncă chibzuiesc și asupra celor mai bune modalități ce 

ar permite înlăturarea lor. 

 

Analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate. 

Un proces asemănător cu cel al evaluării/autoevaluării este reglementat la Capitolul VII, și 

anume – analiza lucrului cu petiţiile şi a audienţelor acordate. 

Astfel, conform pct. 34 din Instrucțiuni, „conducătorii organelor analizează sistematic 

tematica petiţiilor, generalizează rezultatele examinării acestora, iau măsuri în vederea înlăturării 

cauzelor şi condiţiilor care generează petiţii  întemeiate. Operaţiile nominalizate pot fi efectuate şi 

de alte persoane oficiale, desemnate în aceste scopuri”. Totodată, potrivit punctului menționat, 

„persoanele responsabile de ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţii pregătesc materialele 

pentru analiză şi generalizare, le sistematizează sub formă de informaţii analitice, pe care le prezintă 

conducătorilor organelor de două ori pe an (nu mai tîrziu de 20 iulie şi 20 ianuarie). 

În această ordine de idei, se evidențiază faptul că fiecare organ este obligat, două ori pe ani 

să întocmească un act (raport, notă informativă, informații analitice, etc.) în care să fie prezentată 

situația privind sistemul de petiționarea. Consider, că actul normativ ar fi trebuit să conțină minimul 

necesar care să prevadă procesul respectiv și informația care urmează a fi inclusă. În condițiile 

existente, fiecare instituție întocmește actul în cauză în mod subiectiv. 

Totodată, în conformitate pct. 35 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, „ministerele, 

departamentele, instituţiile de stat, autorităţile administraţiei publice locale organizează şi 

controlează sistematic lucrul cu petiţiile şi  acordarea audienţei petiţionarilor în organele din 

subordine sau amplasate în teritoriu, adoptă decizii vizînd înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea 

acestei activităţi”. 



Cu siguranță, că pentru a înlătura neajunsurile, trebuie întîi să le depistezi. Fără îndoială că 

există cazuri individuale care nu afectează buna funcționalitate a organului, însă există cazuri care se 

repetă sistematic. Întru depistarea acestor cazuri urmează a colectate și sistematizate informații cu 

privire la petiții. Mai mult ca atît, acestea trebuie să fie analizate (circumstanțele în care s-au produs, 

motivele, etc.). Doar după aceasta pot fi întreprinse acțiuni concrete pentru ca aceste carențe să fie 

înlăturate.  

În cazul DIP și a MJ sunt pregătite note informative ce vizează sistemul de petiționare. 

Notele întocmite de DIP conțin date statistice și chiar acțiuni care urmează a fi îndeplinite în vederea 

înlăturării carențelor. Cu părere de rău, OCP nu realizează o asemenea activitate, deși există o 

obligațiune legală. 

De asemenea, în conformitate cu pct. 405 al Statutului executării pedepsei de către 

condamnaţi, „comisia penitenciarului analizează trimestrial starea de lucruri privind soluţionarea 

cerinţelor formulate faţă de reprezentanţii administraţiei prin intermediul corespondenţei deţinuţilor 

sau a rudelor acestora, precum şi a celor formulate în cadrul audienţelor personale”. 

În contextul atribuției specificate, instituțiile penitenciare perfectează trimestrial rapoarte 

care sunt remise și DIP. Cu părere de rău, departamentul nu include datele prezentate de instituțiile 

penitenciare în informațiile analitice pe care le elaborează. Consider că în acest caz, DIP nu poate 

efectua o analiză amplă a situației din sistemul penitenciar. 

 

În concluzie, subliniez, că fără îndoială evidența, monitorizarea, evaluarea, autoevaluarea și 

controlul sistemului de examinare a petițiilor rămîne a fi un aspect foarte important în vederea 

asigurării dreptului la petiționare.  

În ceea ce ține de procesul de evidență și control, consider că instrumentele utilizate la 

moment sunt foarte complicate, fapt demonstrat și prin aceea că fișele nu sunt completate integral 

iar ulterior nici nu sunt utilizate în mod eficient. Totodată, bazele electronice deținute la moment 

diferă de la un organ la altul, sau lipsesc. Includerea informației manual și electronic, dublează 

efectuarea aceluiași lucru. 

Conform, legislației în vigoare caracteristic pentru Republica Moldova este că pentru buna 

funcționalitate a sistemul de petiționare sunt aplicate instrumente ca evidența, controlul și analiza 

informațiilor analitice. Găsesc, că aceste instrumente sunt învechite, iar la moment există 

mecanisme mult mai eficiente, care ar spori gradul de calitate al sistemului de petiționare. Aici, aș 

remarca procesul de monitorizare și evaluare. Consider că fiecare organ urmează să 

efectueze(auto)evaluarea sa, inclusiv și a activității sale în materia dreptului de petiționare, 



prestabilită printr-o procedură normată. Aceasta ar fi o experiență novice în activitatea organele, 

dar cu siguranță această acțiune ar aduce îmbunătățiri considerabile în cadrul sistemului de 

petiționare. 

II.1. DESTINATARII PETIȚIILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA SERVICIILOR 

DE PROBAŢIUNE ŞI SISTEMULUI PENITENCIAR 

A.CATEGORIILE DE DESTINATARI AI PETIȚIILOR 

 Orice organ poate fi sesizat de către orice persoană fizică sau juridică.Cel mai des în legătură 

cu activitatea oricărui organ este sesizat organul care desfășoară activitatea respectivă. 

Una din funcțiile de bază ale sistemului penitenciar și serviciilor de probațiune este să „stea 

la veghea” respectării normelor actelor legislative care le guvernează activitatea. Petiția referitoare 

la activitatea sistemului penitenciar și serviciilor de probațiune sunt înainte de obicei chiar însăși 

organului la care se face referire în petiție.  

În cazul în care, petițiile vizează activitatea serviciilor de probațiune, OCP împreună cu 

organul ierarhic superior, sunt principalii destinatari ai petițiilor de acest gen. 

În conformitate cu pct. 2 alRegulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 privind organizarea şi funcţionarea organelor 

de probaţiune din 10.09.2010, „organele de probaţiune sînt constituite din Oficiul central de 

probaţiune şi subdiviziunile teritoriale ale acestuia”. Potrivit pct. 14 al Regulamentului menționat, 

„subdiviziunile teritoriale ale Oficiului central de probaţiune sînt birourile de probaţiune”. În 

conformitate cu legislația care guvernează activitatea serviciilor de probațiune, OCP este persoană 

juridică, iar subdiviziunile teritoriale ale acestuia nu au un asemenea statut. Astfel, potrivit pct. 9, 

alin. 10) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, OCP 

„asigură examinarea propunerilor, cererilor, petiţiilor parvenite, precum şi publicaţiilor, 

comunicatelor în mass-media referitor la problemele probaţiunii”.  

În această ordine de idei, relev că examinarea și soluționarea petițiilor ce se referă la 

activitatea serviciilor de probațiune ține doar de competența OCP. În practică examinarea petițiilor 

este realizată în exclusivitate de OCP, iar după necesitate sunt implicate și subdiviziunile teritoriale. 

Analogic serviciilor de probațiune și organele din sistemul penitenciar sunt destinatarii 

principali ai petițiilor ce se referă la activitatea acestora. În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 

1036-XIII cu privire la sistemul penitenciar din  17.12.1996, „sistemul penitenciar este constituit din 

Departamentul instituţiilor penitenciare, subdiviziunile acestuia, întreprinderile de stat din cadrul 



sistemului penitenciar şi asociaţiile acestora. Subdiviziunile Departamentului instituţiilor 

penitenciare sînt:  

a) instituţiile penitenciare;  

b) instituţiile de cercetări ştiinţifice, de învăţămînt, medicale şi alte instituţii şi 

subdiviziuni create special pentru asigurarea activităţii sistemului. Aceste subdiviziuni 

vor fi incluse în sistemul penitenciar prin hotărîre de Guvern”. 

În cadrul sistemului penitenciar fiecare organ are un sistem propriu de examinare a petițiilor. 

În cadrul DIP examinarea petițiilor este efectuată de către subdiviziunile structurale ale acestuia, în 

conformitate cu domeniul de activitate ale subdiviziunilor.  

Instituțiile penitenciare, care în conformitate cu HG nr. 826 cu privire la instituţiile 

penitenciare din 04.08.2005 sunt 19 la număr, au un sistem de examinare a petițiilor mai complex.În 

instituțiile penitenciare la asigurarea dreptului de petiționare participă nu doar subdiviziunile 

structurale ale penitenciarului, dar și Comisiile penitenciarului, în componența cărora se includ 

reprezentanţi ai serviciilor de securitate, regim şi supraveghere, juridic, evidenţă specială, educaţie, 

psihologic, asistenţă socială, probaţiune penitenciară, medical şi de producere ale penitenciarului, 

precum şi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, autorităţii de tutelă şi curatelă 

din localitatea dislocării penitenciarului şi ai asociaţiilor obşteşti (pct. 447 din Statutului executării 

pedepsei de către condamnaţi).Comisia penitenciarului este creată în scopul eficientizării procesului 

de educare, reeducare şi resocializare a condamnaţilor, racordarea practicii punerii în executare a 

pedepselor penale privative de libertate la cadrul legislativ, precum şi măririi flexibilităţii de 

schimbare a regimului de detenţie a condamnaţilor. În această ordine de idei, în conformitate cu pct. 

450 al Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, Comisia penitenciarului este obligată„să 

examineze plîngerile deţinuţilor şi să întreprindă măsuri în vederea soluţionării lor”. 

Luînd în considerație faptul că majoritatea petițiilor înaintate instituțiilor penitenciare vin de 

la deținuți, iar aceștia sunt privați de libertate, consider că instituțiile penitenciare trebuie să 

întreprindă mai multe măsuri pentru asigurarea dreptului de petiționare, iar instituirea diferitor 

mecanisme, precum Comisia penitenciarului constituie una din aceste măsuri. Mai mult ca atît, 

mecanismele de examinare a petițiilor în cadrul instituțiilor penitenciare urmează să fie reglementate 

prin acte interne. 

Ministerul Justiției, în calitate de organ ierarhic superior, de asemenea examinează petițiile 

cu privire la serviciilor probațiune și a sistemului penitenciar. Conform datelor statistice ale DIP și 

OCP cele mai multe petiții remise de alte organe după competență sunt parvenite de la MJ. Mai mult 

ca atît, prevederile legale impun obligația ca organele superioare să examineze petițiile organelor 



subordonate și prescriu dreptul petiționarului de a înainta petiția atît organului vizat în petiție, cît și 

organului ierarhic superior. În acest sens, MJ examinează și soluționează petițiilecu privire la 

activitatea serviciilor probațiune și a sistemului penitenciar, în special cele ce se referă la acțiunile 

personalului din cadrul acestora.  

Președintele Republicii Moldova, Parlamentul și Guvernulrămîn a fi printre principalii 

adresați ai tuturor petițiilor. În conformitate cu art. 6 din Legea 190/1994, „petiţiile, ce ţin de 

problemele securităţii naţionale, de drepturile şi interesele legitime ale unor grupuri largi de cetăţeni, 

ori care conţin propuneri privind modificarea legislaţiei, deciziilor organelor de stat, se adresează 

Preşedintelui  Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului”. În această ordine de idei, 

majoritatea petițiilor parvenite în cadrul celor trei organe enumerate mai sus sunt remise după 

competență altor structuri, ca și cele ce se referă la activitatea serviciilor de probațiune și sistemul 

penitenciar. 

În conformitate cu principiul „accesul la justiție” orice persoană este în drept să se adreseze 

în instanţa judecătorească competentă, în modul stabilit de lege, pentru a-şi apăra drepturile 

încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime. Astfel, persoana poate să solicite satisfacția 

problemei pe cale extrajudiciară, adresîndu-se spre exemplu MJ, organelor sistemului penitenciar 

sau serviciilor de probațiune, sau pe cale judiciară depunînd cererea în instanța de judecată. 

La acest capitol este de menționat faptul că legislația în vigoare dă posibilitatea ca 

petiționarul să se adreseze oricărui organ dorește, destinatarii petițiilor ce se referă la activitatea 

serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar pot fi orice structură. Iar în cazul în care examinarea 

nu ține de competența organului căruia i s-a adresat petiționarul, primul este obligat să-l transmită 

după competență organului competent. 

În conformitate cu art. 3, alin. (2) al Legii 190/1994, „modul de examinare a cererilor privind 

încălcările drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului se reglementează de legislaţia cu 

privire la avocaţii parlamentari”. De asemenea, potrivit art. 21, alin. (2) al Legii 982/2000, persoana 

care se consideră lezată într-un drept sau interes legitim de către furnizorul de informaţii „de 

asemenea, se poate adresa pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime avocatului 

parlamentar”. Centrul pentru drepturile omului (CpDOM)rămîne a fi o organizație de încredere în 

vederea rezolvării problemelor persoanelor. Printre cei mai mulți adresanți ai CpDOM se enumeră 

deținuții. O statistică în acest sens este furnizată însăși de CpDOM. Spre exemplu, conform 

Raportului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2011 , dintre toate 

persoanele care s-au adresat la avocații parlamentari, deținuții constituie 17% din totalul de adresanți. 



Există însă situații cîndpetiția se referă la activitatea serviciilor probațiune și a sistemului 

penitenciar însă ele țin de competența altor organe. În cea mai mare parte a lor, aceste petiții se 

referă la acțiunile personalului sistemului penitenciar și serviciilor de probațiune. Astfel, petițiileîn 

care se invocă încălcarea legislației administrative sau penale, trebuie să fie readresate organului 

competent (Procuratură, MAI, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii, etc.). 

 În concluzie aș remarca faptul că diversitatea adresaților petițiilor cu privire la activitatea 

serviciilor probațiune și a sistemului penitenciar este foarte mare, iar adeseori petițiile sunt 

adresate nu după competență. Mai mult ca atît, în multitudinea aceasta de organe, se întîmplă ca și 

organele să remită altor organe petițiile nu după competență sau să le examineze pe celea ce nu țin 

de competența lor. 

 În RM nu există un mecanism unic ce ar permite identificarea organului de competența 

căruia este o petiției. Consider că statul urmează să elaboreze un asemenea mecanism, care va fi 

util atît organelor, cît și petiționarilor. Totodată, MJ poate institui un asemenea mecanism pentru 

sine și organele sale subordonate. Pentru a realiza un asemenea mecanism, MJ poate utiliza 

instrumente simple, cum ar fi lista organelor cu indicare succintă a atribuțiilor acestora, care ar fi 

plasat pe site-ul MJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.B. ORGANIZAREA AUDIENȚEI PERSOANELOR (INCLUSIV DE CĂTRE 

CONDUCĂTORII INSTITUȚIILOR) 

 Subiectul audienței persoanelor stîrnește multe discuții. Reglementările și practicile ce există 

la moment sunt confuze, pe alocuri conținînd și lacune. 

 Întru asigurarea dreptului de petiționare, la art. 21 al Legii 190/1994 sunt incluse prescripțiile 

conform cărora: 

1) „Persoanele de stat de rang superior primesc petiţionarii  în audienţă în modul stabilit 

de ele, dar nu mai rar de o dată pe lună” 

2) „Conducătorii de ministere şi departamente organizează primirea petiţionarilor nu  

mai rar de două ori pe lună,  iar conducătorii organelor de autoadministrare 

locală, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - nu mai rar de o dată pe 

săptămînă”. 

 Totodată, în  scopul executării prevederilor art. 21 din  Legea  cu privire la petiţionare, art. 3, 

lit. c) din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 46-II privind asigurarea dreptului 

cetăţenilor la petiţionare din 17.02.1997prevede că „conducătorii ministerelor şi departamentelor 

vor asigura primirea în audienţă a petiţionarilor în prima şi în a doua zi de luni, de la ora 14.00 pînă 

la ora 19.00” 

De asemenea, HG nr. 689 cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor din  13.11.2009, 

stabilește prevederi ce țin de audiența cetățenilor. Astfel, la pct. 1, lit. b) al acestei hotărîri se 

stabileşte că audienţa cetăţenilor la ministere şi alte autorităţi administrative centrale se efectuează 

astfel: 

- miniştrii şi conducătorii altor autorităţi administrative centrale – în prima şi a treia zi de 

luni a lunii curente;  

- viceminiştrii şi adjuncţii conducătorilor altor autorităţi administrative centrale – în prima şi 

a doua zi de luni a lunii curente;  

- conducătorii şi adjuncţii conducătorilor subdiviziunilor structurale – în fiecare zi de marţi şi 

de joi, conform programului de lucru. 

Pct. 4 al HG nr. 141 cu privire la eficientizarea examinării petiţiilor şi organizării audienţei din  

08.02.2006 prescrie pentru ministere și alte autorități administrative centraleurmătoarele:  



 „vor lichida neajunsurile semnalate şi vor examina, trimestrial, în şedinţele ordinare, 

rezultatele examinării petiţiilor şi primirii în audienţă a cetăţenilor, informînd Guvernul, 

anual, pînă la data de 20 ianuarie”;  

 „vor întreprinde acţiunile ce se impun pentru realizarea Planului de acţiuni cu privire la 

eficientizarea examinării petiţiilor şi organizării audienţei”. 

Tot în această ordine de idei, potrivit Planul de acţiuni cu privire la eficientizarea examinării 

petiţiilor şi organizării audienţei, aprobat prin hotărîrea menționată, au fost stabilite în 

responsabilitatea ministerelor și altor autorităţi administrative centrale, următoarele acțiuni ce 

vizează audiența persoanelor: 

 Elaborarea planurilor de acţiuni concrete în vederea examinării operative a petiţiilor 

şi organizării audienţei; 

 Amenajarea sălilor de audienţă, crearea condiţiilor adecvate pentru accesul liber al 

tuturor cetăţenilor; 

 Stabilirea graficelor flexibile de audienţă a cetăţenilor în teritoriu. 

Modul unic de ţinere a lucrărilor de secretariat privind efectuarea controlului asupra 

examinării şi primirii  în audienţă a petiţionarilor în organele de stat, întreprinderi, instituţii şi 

organizaţii  este reglementat de Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995. 

În această situație, se remarcă faptul că există mai multe actele normative ce reglementează 

domeniul dat. Însă prevederile din aceste acte normative sunt uneori contradictorii. 

Astfel, în conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 46-II din 

17.02.1997, „conducătorii ministerelor şi departamentelor vor asigura primirea în audienţă a 

petiţionarilor în prima şi în a doua zi de luni”, iar HG689 /2009, stabilește că „miniştrii şi 

conducătorii altor autorităţi administrative centrale – în prima şi a treia zi de luni a lunii curente”.  

În această situație apare întrebarea care act urmează a fi aplicat, care act are putere juridică 

superioară – Decretul Președintelui sau Hotărîrea Guvernului? La acest capitol legislația în vigoare 

nu conține reglementări.  

În conformitate cu practica stabilită, se consideră că Decretul Președintelui are putere 

juridică mai mare ca Hotărîrea de Guvern, cu condiția că este emis în domeniul său de competență. 

Prevederile Constituției Republicii Moldova nu reglementează expres o asemenea atribuție, iar 

potrivit art. 8 lit. c) și j) din Constituție, Președintele „soluţionează problemele cetăţeniei Republicii 

Moldova şi acordă azil politic”și „exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege”. 



Aceste reglementări contradictorii ar putea fi analizate foarte mult, dar în soluționarea acestei 

chestiuni, consider că vine însăși HG 689/2009, care în preambul conține următoarea specificare: 

„În scopul executării Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8) şi Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.46-II din 17 

februarie 1997 „Privind asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1997, nr.13-14, art.149), Guvernul hotărăşte”. Prin urmare, taxez această 

mențiune drept o recunoaștere de către Guvern a superiorității Decretului Președintelui Republicii 

Moldova. Ori în situația în care un act (Hotărîrea Guvernului) vine să-l execute pe altul (Decretul), 

primul nu poate să conțină prevederi contradictorii celui în baza căruia se emite. În aceste 

circumstanțe, cred că urmează a fi aplicate prevederile decretului. 

Dar și în această situație, rămîn anumite chestiuni confuze. Astfel, în conformitate cu art. 3, 

lit. c) al Decretului Președintelui RM46/1997, „conducătorii ministerelor şi departamentelor vor 

asigura primirea în audienţă a petiţionarilor în prima şi în a doua zi de luni, de la ora 14.00 pînă la 

ora 19.00”. Luînd în considerație, că programul de muncă este de la 8.00 pînă la 17.00, consider că 

prevederea în cauză este una nereușită. 

Făcînd o generalizare a examinării tuturor reglementărilor în partea ce ține de programul de 

audiență a persoanelor, consider că normele respective urmează a fi revizuite și nu văd necesitatea 

ca una și aceiași chestiune să fie stabilită de mai multe acte normative.    

Întru executarea actelor normative, la 29 octombrie 2013, Ministrul Justiției a emis Ordinul 

nr.  466 cu privire la organizarea audienței. Graficul stabilit în prezentul ordin este cel indicat în 

Hotărîrea Guvernului 689/2009. Prezentul ordin descrie și modalitatea de primire a persoanelor în 

audiență. Spre exemplu, conform pct. 2 din ordinul în cauză, pentru ministru și viceminiștrieste 

stabilit că „la audiență vor fi înscriși cetățenii care nu sunt de acord cu modul în care a fost 

soluționat cazul lor în urma audienței de către șeful subdiviziunii structurale sau autorității 

administrative din subordine”. Consider această condiție una justificată, deoarece multe chestiuni 

pot fi soluționate de șefii subdiviziunilor structurale, ne mai fiind necesar să se implice conducerea. 

Întru executarea actelor normative indicate supra, Directorul DIP a emis Ordinul nr. 291 

privind organizarea audienței cetățenilor în cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare al 

Ministerului Justiției din 21 noiembrie 2013. Conform acestuia, graficul audienței cetățenilor este 

aprobat în următoarea formulă:„Directorul interimar, dna Ana Dabija, colonel de justiție – în fiecare 

zi de joi a lunii curente, între orele  14
00

-17
00

”, de asemenea este stabilit și graficul pentru directorii 

adjuncți. Totodată, nu am regăsit în acest ordin,graficele pentru conducătorii şi adjuncţii 

conducătorilor subdiviziunilor structurale din cadrul DIP. Nu contest faptul că graficele pentru 



aceștia sunt stabilite printr-un alt act, nu am cunoștință de cauză, dar consider că toate graficele 

urmează a fi stabilite printr-un singur act. 

Cu referire la actele enumerate mai sus, remarc faptul că graficul stabilit pentru DIP nu 

corespunde întru totul prevederilor din Decretul Președintelui Republicii Moldova 46/1997, cît și 

prevederilor dinHG 689/2009. Cu toate că, graficul în cauză stabilește primirea în audiență mai des 

decît actele normative, totuși obligativitatea zilelor urmează a fi respectată. Aici, aș remarca faptul 

că este binevenit ca conducătorii să organizeze audiențe mai frecvent, însă audiențele suplimentare 

urmează a fi stabilite pe lîngă cele prescrise de actele normative. 

Întru executarea HG 689/2009, OCP a emis la 10 februarie 2011 Ordinul nr.  55 cu privire la 

organizarea audienței. Conținutul ordinului este suficient de amplu, cu atenționarea șefilor birourilor 

de probațiune, în vederea afișării programului de audiență. Însă stabilirea graficului de audiență 

conține aceleași deficiențe ca și în cazul DIP. 

O situație specifică este reglementată pentru instituțiile penitenciare. Pct. 401 al Statutului 

executării pedepsei de către condamnaţi stabilește că „primirea deţinuţilor în audienţă personală se 

efectuează zilnic de către administraţia penitenciarului, conform graficului”, iar la pct. 402 că 

„evidenţa persoanelor primite în audienţă se ţine în registrele speciale (anexa nr. 2), care se 

numerotează, se şnuruiesc şi se sigilează. Registrul se păstrează în secretariatul instituţiei. După 

audienţă registrul, în care se consemnează conţinutul cererilor şi reclamaţiilor, precum şi măsurile 

luate, se predă la secretariatul unităţii”.  

Luînd în considerație circumstanțele în care se află deținuții, consider aceste măsuri speciale 

sunt întemeiate și urmează a fi întreprinse cu strictețe. 

Totodată, în conformitate cu pct. 403 din Statutul în cauză, „reprezentanţii Departamentului 

Instituţiilor Penitenciare, ori de cîte ori vizitează penitenciarele, efectuează primirea deţinuţilor în 

audienţă, în problemele ce ţin de competenţa lor. Evidenţa audienţelor efectuate de reprezentanţii 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare se notează într-un registru special”. 

Potrivit pct. 27 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, documentele privind audienţa 

petiţionarilor se constituie în dosare conform nomenclatorului dosarelor aprobat de organul 

respectiv. În cazul, OCP, nomenclatorul dosarelor acestuia pentru anul 2013, la titlul dosarelor 

prevede Registrul de evidență a cetățenilor primiți în audiență, dar nu conține nici o prevedere 

expresă cu privire la dosarul documentelorprivind audiența petiționarilor. În opinia mea acestea pot 

fi comasate cu Dosarul – petiții ale cetățenilor și documentele privind examinarea lor. 

La capitolul VI, Instrucțiunile aprobate prin Hotărîrea Guvernului 208/1995 stabilește 

modalitatea de organizare a audienței. Potrivit acestora,„programul de audienţă a petiţionarilor este 



coordonat cu conducătorul organului, întocmit  în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea 

limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova şi afişat într-un loc accesibil petiţionarilor”. 

În acest sens,cît privește partea tehnică,atît serviciile probațiune cît și sistemul penitenciar s-

au conformat prescrierilor legale.Însă, înpartea ce ține de organizarea nemijlocită a audiențelor aș 

face anumite constatări. 

Conform, prevederilor HG 208/1995„evidenţa audienţelor, acordate în organe sau la locul de 

trai al petiţionarilor, şi a cererilor, expuse verbal de aceştia, se ţine pe fişele de evidenţă şi control 

(anexele nr.1, nr.2 şi nr.3) şi în cadrul sistemului informaţional automatizat respectiv”. 

Astfel, în registrul de evidență a cetățenilor primiți în audiență, ținut de OCP, ultima 

înregistrare datează din 16.02.2011. Reprezentanții OCP mi-au comunicat că persoanele nu solicită 

să fie înscrise la audiență, însă persoanele sunt primite în audiență atunci cînd solicită întrevederi și 

nu așteaptă ca să vină în ziua cînd sunt stabilite audiențele. Prin urmare, audiențele reale nu sunt 

cuantificate. Evidența în cauză, nu este dusă nici pentru conducătorii subdiviziunilor structurare și 

nici pentru conducătorii organului. Această situație este regretabilă. În asemenea situații, organul nu 

poate să-și evalueze starea de fapt a lucrurilor, nu poate să deducă care sunt problemele serviciilor 

de probațiune și astfel nu poate întreprinde acțiuni în vederea înlăturării lor. Mai mult ca atît, această 

practică negativă este în detrimentul organului, deoarece acesta nu poate să justifice volumul și 

timpul de lucru utilizat în activitățile sale. Cu siguranță că practica instituită de OCP este una 

favorabilă ca conținut și puține organe au „curajul” să recurgă la ea, graficele fiind flexibile 

cetățeanul poate mai repede să fie auzit și să-și rezolve problema, însă trebuie respectate și 

prevederile ce țin de lucrările de secretariat. 

Pentru sistemul penitenciar situația este alta. AtîtDIP, cît și instituțiile penitenciare duc 

evidența persoanelor primite în audiență, audiențele fiind organizate în conformitate cu graficele 

stabilite. 

Conducerea Ministerului Justiției, de asemenea primește în audiență persoanele ce se 

adresează cu chestiuni ce vizează serviciile probațiune și sistemul penitenciar. Asemenea persoane 

sunt foarte puține. Aceasta denotă faptul că cazurile persoanelor se rezolvă mai des la nivelul 

instituțiilor subordonate ministerului.  

În concluzie, subliniez faptul, că orice organ urmează să stabilească graficele de audiență în 

conformitate cu actele normative, chiar și în cazul în care audiența se face în mod permanent (la 

adresare). Uneori funcționarul la care se solicită audiență, poate fi încadrat în alte activități și să 

nu fie disponibil să primească persoana la momentul adresării, din acest motiv persoanei trebuie să 

i se garanteze niște zile în care el poate veni și să fie ascultat.  



Mai mult ca atît, conducătorii organelor urmează să-și manifeste un interes mai mare față 

de audiența cetățenilor, pentru că opinia asupra stării de fapt care este în organul pe care îl 

administrează, poate fi conturată cel mai productiv în cadrul audiențelor, discuția fiind un 

instrument care dă posibilitatea de ați face un portret complet asupra diferitor  chestiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.2.C. FUNCȚIILE PROFESIONALE, RESPONSABILITĂȚILE ȘI SANCȚIUNILE DIN 

CADRUL SISTEMULUI DE EXAMINARE A PETIȚIILOR 

  

În linii generale, conducătorii tuturor organelor sunt responsabili pentru buna activitate a 

organelor pe care le conduc. Totodată, în sarcina conducătorilor subdiviziunilor interioare sunt puse 

atribuții manageriale specifice domeniului subdiviziunii, inclusiv și responsabilitatea de a asigura 

dreptul de petiționare.  

Pe lîngă sarcinile și responsabilitățile generale ale funcțiilor deținute, personalul oricărui 

organ au îndatorii specifice sistemului de petiționare. 

Pe parcursul studiului este făcută referință la majoritatea funcțiilor și responsabilităților 

personalului din cadrul sistemului de examinare a petițiilor a serviciilor de probațiune și sistemului 

penitenciar. La acest capitol mă voi referi doar la acele funcții profesionale, responsabilități și 

sancțiuni, care nu au fosta abordate pe parcursul studiului, sau care trebuie să fie examinate mai 

profund în virtutea specificului lor. 

În conformitate cu pct. 2 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, ”conducătorii 

organelor, subdiviziunilor interioare şi lucrătorii  aparatului de conducere al acestora sînt obligaţi să 

ia măsuri de rigoare pentru respectarea prezentelor Instrucţiuni”. Totodată, potrivit pct. 29 al 

Instrucțiunilor, „conducătorii organelor, subdiviziunilor interioare şi lucrătorii  aparatului de 

conducere sînt obligaţi să asigure integritatea documentelor cu privire la examinarea petiţiilor”. 

 Pentru realizarea atribuțiilor cu privire la asigurarea sistemului de petiționare, funcționarii 

serviciilor de probațiune și sistemului penitenciartrebuie să posede cunoștințe temeinice în domeniul 

său de activitate, să cunoască actele normative în vigoare, să urmărească modificările la actele 

normative. Totodată, funcționarii trebuie să posede aptitudini practice de aplicare a cunoștințelor 

sale. Recomandabil este ca funcționarii să se documenteze și cu doctrina din domeniul său de 

activitate. 

 Un domeniul care necesită o abordare specifică este etica funcționarilor din cadrul 

sistemul de examinare a petițiilor. 

Obiect al eticii este comportamentul funcționarilor din cadrul sistemului de examinare a 

petițiilor, iar subiecți ai eticii sunt în cea mai mare parte funcționarii responsabili de primirea, 

înregistrarea, examinarea, redactarea, semnarea petițiilor și expedierea răspunsurilor la petiții din 

cadrul serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar, dar totodată și a persoanelor care reprezintă 



organul în raport cu petiționarul, specialiștii implicați în soluționare, persoanele care sunt implicate 

în cercetări și alte persoane care au tangențe cu sistemul de petiționare. 

Cu siguranță, funcționarii din cadrul serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar sunt 

obligați să respecte toate reglementările legale ce se referă la comportamentul lor, însă rolul eticii 

crește și mai mult în momentul în care nu există prescripții normative. 

Funcționarul trebuie să arate respect! Funcționarii nu pot avea un comportament înjositor 

față de petiționari, și în cazul în care actele normative nu prevăd asemenea norme, etica profesională 

interzice. 

Fără nici o îndoială, și petiționarilor li se recomandă să manifeste respect, corectitudine și 

adevăr, ce ar permite soluționarea rapidă și justă a chestiunilor invocate. Dar această atitudine nu 

poate fi impusă petiționarilor, deoarece starea psihologică și cunoștințele adesea insuficiente în 

anumite domenii nu permitîntotdeauna petiționarilor să privească lucrurile în mod obiectiv.  

Pentru buna funcționare a sistemului de examinare a petițiilor din cadrul serviciilor de 

probațiune și sistemul penitenciarîncrederea petiționarilor este un element forte. Petiționarul își 

expune poziția sa proprie, care poate fi una subiectivă, iar organul trebuie să stabilească realitatea, 

sigur că în strictă conformitate cu legislația și nicidecum să stimuleze minciunile. Urmare, etica 

profesională este strîns legată de competența și onestitatea funcționarilor. 

 În această ordine de idei, evidențiez următoarele reguli de conduită ce sunt pertinente 

funcționarilor din cadrul sistemului de petiționare al serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar: 

 Petiționarul trebuie ascultat, tratat cu respect și amabilitate și în nici un caz nu trebuie 

să fie indus în eroare, tratat cu ironie și dispreț.Critica petiționarului este interzisă. 

Chiar și în cazul în care o terță persoană critică petiționarul, funcționarul trebuie să 

stopeze asemenea replici, chiar și dacă ultimul se plînge pe activitatea organului la 

care s-a adresat; 

 Funcționarul trebuie să evite orice acțiuni sau inacțiuni care i-ar șterbi din reputație; 

 Funcționarul trebuie să evite să intre în conflict cu petiționarii; 

 Funcționarii trebuie să-și exercite atribuțiile în spiritul toleranței și mod deschis; 

 Funcționarul nu trebuie să aibă nici un comportament grosolan, dar nici unul umilitor; 

 Funcționarul nu trebuie să aibă nici o atitudine de dominare și nici una de supunere, 

acesta nu este nici „avocat”, nici „procuror” și nici „instanța de judecată” în raport cu 

petiționarul; 

 Funcționari ar trebui să evite orice discuții din domeniul politic sau religios în 

prezența petiționarului; 



 Funcționarul ar fi trebuit să întreprindă toate măsurile în vederea sporirii credibilității 

organului în fața petiționarilor. De asemenea, este interzisă critica altor organe de stat. 

Funcționarul nu trebuie să facă aprecieri în public asupra activității altor organe, în 

special să discute despre erorile colegilor, altor organe, chiar și cu peroanele 

apropiate. O atenție deosebită funcționarii trebuie să atragă și relațiilor dintre ei, atît 

celor dintre colegii din același organ, cît și cu colegii din alte organe. Funcționarii 

trebuie să manifeste între ei, în orice ipostază, profesionalism, corectitudine, 

colaborare, respect și bun simț. Sunt situații în care petiționarul s-a adresat cu un 

asemenea demers și în alte organe, iar soluțiile pot fi diferite. În această circumstanță 

orice funcționar trebuie să fie prudent pentru a nu discredita întregul sistem al 

organelor de stat. Funcționarul trebuie să fie tolerant față de soluțiile celorlalte organe, 

evitînd aprecia acestora. Criticarea răspunsurilor colegilor este interzisă, însă aceasta 

nu înseamnă că răspunsul incomplet sau eronat urmează a fi apreciat ca echitabil. În 

astfel de situații ar putea fi menționat faptul că competența organului care a răspuns 

este una specificăși posibil că acesta nu a fost informat despre toate circumstanțele 

cauzei, iar soluția invocată ar fi una din posibilități. Este inadmisibil să fie discreditat 

celălalt organ sau coleg. Sigur că în cazul în care petiționarul a fost prejudiciat, 

organul care are cunoștință de cauză despre erorile celuilalt organ, nu trebuie să le 

acopere și să le susțină, dar să restabilească persoana în drepturile sale. 

În mare parte, comportamentul funcționarilor încadrați în sistemul de petiționare ale 

serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar este stabilit prin acte normative, impunîndu-li-se 

obligații în partea ce ține de activitate sa. Totuși, deși reglementările în vigoare stabilesc un anumit 

comportament, acestea nu sunt explicate și suficiente. În acest sens, s-ar impune necesitatea 

elaborării unui Ghid care ar prevedea comportamentul funcționarilor încadrați în sistemul de 

petiționare, care ar fi explicit și exemplificat, pentru ca funcționarii să înțeleagă cum urmează să se 

manifeste și să aibă un suport după care să se ghideze în situațiile în care normele nu reglementează 

sau reglementează insuficient aspectele ce țin de primirea, înregistrarea, examinarea, soluționarea, 

informarea și evidența petițiilor.  

Respectarea confidențialității 

Funcționarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale 

petiționarului. Astfel, petiționarul trebuie să aibă plina încredere că datele sale cu caracter personal 

nu vor fi divulgate. Funcționarul păstrează confidențialitatea datelor chiar și pentru apropiații săi. 



Sigur că informația poate fi divulgată în procesul de depunere, examinare și sistematizare a petițiilor. 

Confidențialitatea nu ține de conținutul petițiilor ci de persoana petiționarului.  

 De asemenea, este interzis să fie utilizată informația din petiții în interes personal sau a unei 

terțe persoane. 

Evitarea conflictul de interes 

Funcționarii trebuie să evite conflictul de interes cu petiționarii la orice etapa a examinării. 

Orice petiționar dorește soluționarea cît mai urgentă și cu cît mai puține impedimente a problemei 

sale. De asemenea majoritatea petiționarilor sunt interesați în soluționarea problemelor sale și nu în 

legalitatea soluționării.  

În cazul în care funcționarul constată că este într-un conflict de interes cu petiționarul, 

urmează să anunțe acest fapt, iar petiția să fie repartizată pentru examinare altei persoane. 

Totodată, petițiile ce se referă la acțiunile funcționarilor nu pot fi examinate de către 

subdiviziunea din care fac parte persoanele.Conducerea organului urmează să aibă o implicare cît 

mai mare la examinarea acestui gen de petiții. Totodată, în cazul în care petițiile se referă la acțiunile 

conducătorilor OCP și DIP, acestea urmează a fi remise după competență MJ. Este recomandabil ca 

petițiile cu privire la acțiunile funcționarilor să fie examinate de organului ierarhic superior. 

Totodată, în cazul în care petițiile țin de competența altui organ, acestea trebuie să fie remise 

organului de resort. 

 Examinarea petițiilor în termen util 

Petițiile nu trebuie examinate nici în pripă, fapt cepoate duce la comiterea de erori 

considerabile, dar și este inadmisibilă tărăgănarea examinării petițiilor fără motiv. În ambele situații, 

într-un final organul este discreditat. Cu părere de rău, adesea perioada de soluționare a petițiilor 

poartă un caracter formalist, petițiile simple sunt soluționare deși în perioada legală, dar la limita 

expirării. Toate aceste situații duc la pierderea încrederii petiționarilor în sistemul organelor de stat 

și ca efect petițiile pot fi depuse în mod repetat, sau petiționarii depun petiții privind incompetența 

funcționarilor. 

Consultarea petiționarilor 

Funcționarul poate să-i ofere consultanții petiționarului la toate etapele procesului de 

examinare a petiției, inclusiv în cadrul primirii în audiență și în timpul examinării. Pentru o 

consultare eficientă petiționarul trebuie să aibă un confort psihologic. O situație în care consultația 

poate eșua este atunci cînd funcționarul manifestă prejudecăți, convingeri proprii. Funcționarul 

trebuie să fie mereu față de petiționar echidistant și neutru. 



În cazul unor aspecte tehnice vizavi de depunerea, înregistrarea, examinarea și sistematizarea 

petițiilor, funcționarul poate să se expună, chiar este recomandabil ca funcționarii să informeze 

petiționarul asupra modului de examinare a petițiilor și nici într-un caz asupra conținutului petiție 

sau a unui eventual răspuns. Dar și în cazul aspectelor tehnice ce țin de examinarea petițiilor, 

funcționarul nu ar trebuie să se pronunțe asupra chestiunilor de care nu este convins. Mai mult ca 

atît, în timpul consultației, funcționarul nu trebuie să vină cu recomandări sau soluții care 

petiționarul le cunoaște și îi sunt clare sau să le repete în continuu, în ciuda faptului că petiționarul 

le-a înțeles. 

În discuțiile cu petiționarii, funcționarul trebuie să fie convins nu numai de corectitudinea 

celor spuse și de încadrarea în limitele competenței, dar și de faptul că cele comunicate de către 

funcționar au fost înțelese corect de petiționar. Chestiunile comunicate, trebuie spuse clar, laconic și 

într-un limbaj accesibil, iar frazele lungi evitate.Una din cele mai mari greșeli ale funcționarilor este 

că ei din dorința de a se arăta profesioniști utilizează limbajul de specialitate și termeni complicați.În 

aceste condiții, adesea petiționarii nu înțeleg informația redată, iar din motivul că se jenează să 

spună că nu au înțeles, consultarea în final este doar o pierdere de timp atît pentru petiționar, cît și 

pentru funcționar. 

În discuțiile cu petiționarii funcționarul trebuie să fie convins nu numai de corectitudinea 

celor spuse și de încadrarea în limitele competenței, dar și de faptul că cele comunicate de către 

funcționar au fost înțelese corect de petiționar. La sfîrșitul discuției, funcționarul trebuie să se 

asigure că petiționarul a înțeles cele comunicate. În unele cazuri petiționarul poate fi rugat să 

reproducă informația furnizată de funcționar. Această simplă confirmare asigură evitarea 

conflictelor ulterioare sau tergiversarea examinării petiției. 

Discuțiile despre soluționarea problemei persoanei sunt permise doar în cadrul audienței 

persoanei, iar în cazul în care aceasta a depus petiția în scris asemenea discuții urmează a fi 

evitate.În timpul consultării, funcționarii trebuie să folosească amănuntele și nu concluziile. 

Scopul consultării este de a examina și soluționa problema petiționarului, dar în nici un caz 

de a agrava situația lui sau a tergiversa soluționarea problemei. Consultația trebuie să fie 

constructivă, funcționarul nu trebuie să demonstreze o atitudine ostilă față de problema 

petiționarului. 

Cea mai sensibilă parte a consultației este finisarea acesteia. Petiționarul trebuie să plece cu o 

informație nouă, utilă și clară.  

 

 Atitudine responsabilă  



Serviciile probațiune și sistemul penitenciar trebuie să-și execute atribuțiile în mod 

responsabil, nu doar la capitolul competență și cunoștințe. De cele mai dese ori, funcționarii au o 

atitudine de nepăsare față de sistemul de petiționare. De obicei, funcționarii consideră că atribuțiile 

ce le revin în materie de petiționare sunt aferente competențelor sale de bază. Astfel, examinarea 

petițiilor reprezintă pentru ei o sarcină secundară. Consider că această atitudine poate fi percepută de 

la factorii de decizie din cadrul serviciilor probațiune și sistemul penitenciar. De cele mai dese ori 

acestui segment nu îi este acordată atenție suficientă de conducătorii legali, iar atitudinea respectivă 

este preluată și de către subordonați. Apreciez această situație regretabilă și recomand serviciilor 

probațiune, sistemului penitenciar și Ministerului Justiției să manifeste un interes mai sporit față de 

sistemul de petiționare. 

 

Instruirea personalului în domeniul asigurării dreptului la petiționare 

Potrivit art. 2, lit. d) al Hotărîrii Parlamentului nr. 1495-XV privind rezultatele controlului 

executării Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare din 28.11.2002, Guvernul va 

asigura organizarea de seminare practice cu persoanele responsabile de lucrul cu petițiile la nivel 

central și local. În această ordine de idei, la 6 februarie 2003 a fost aprobată HG despre executarea 

Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1495-XV din 28 noiembrie 2002 privindrezultatele 

controlului executării Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare. Potrivit pct. 2 al 

acesteia, autoritățile administrației publice centrale și locale se obligă „să asigure instruirea  și 

perfecționarea în cadrul Academiei de Administrare Publică a persoanelor responsabile de relațiile 

cu publicul”. 

În același timp,conform Planului de acţiuni cu privire la eficientizarea examinării petiţiilor şi 

organizării audienţei, aprobat prin HG 141/2006, una din acțiunile care urmează a fi întreprinse de 

către Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, ministere, alte 

autorităţi administrative centrale, preşedinţii raioanelor este instruirea şi perfecţionarea specialiştilor 

responsabili de lucrul cu cetăţenii. 

Cu părere de rău, aceste acțiuni rămîn a fi doar pe hîrtie. Astfel, conform datelor chestionării, 

din toți respondenții doar o persoana a fost instruită în domeniul petiționării.  

Pentru acest segment situația este una nefavorabilă. Din cele comunicate de reprezentanții 

OCP și DIP, precum și din rezultatele chestionării,funcționarii practic nu participă la asemenea 

instruiri. Mai mult ca atît, reprezentanții DIP organizează instruiri personalului din cadrul 

instituțiilor penitenciare, fără a fi instruiți în acest domeniu. Nicidecum nu contest nivelul de 

profesionalism al acestora, însă managerii trebuie să tindă în permanență să îmbunătățească 



situația în domeniul petiționării. Consider că factorii de decizie din cadrul sistemului penitenciar și 

serviciilor probațiune urmează să întreprindă toate acțiunile în vederea realizării acțiunilor din 

actele enumerate mai sus, nu doar pentru responsabilii de supravegherea sistemului de petiționare, 

dar și pentru personalul care examinează și soluționează petițiile nemijlocit. 

 

Răspunderea personalului din cadrul sistemului de petiționare 

Potrivit art. 17 al Legii 190/1994, „încălcarea ordinii oficial stabilite de organizare a lucrului 

cu petiţiile, precum şi a evidenţei sau păstrării lor de către persoanele special desemnate pentru 

aceasta, atrage după sine răspunderea disciplinară. În lipsa persoanelor indicate, răspunderea 

disciplinară o  poartă conducătorul organului respectiv”. 

Totodată, art. 18 al legii menționate supra prevede că refuzul neîntemeiat de a examina 

petiţia sau tărăgănarea examinării ei, adoptarea unor decizii ce contravin legislaţiei, divulgarea 

informaţiilor privind viaţa personală a petiţionarului contra voinţei lui atrage după sine răspundere 

administrativă”. 

De asemenea, conform art. 19 al legii în cauză, „persecutarea petiţionarului în legătură cu 

înaintarea petiţiei ori cu exprimarea unor aprecieri critice ce se conţin în ea, precum şi acţiunile 

prevăzute la art. 18, dacă acestea au fost însoţite de abuz de putere sau abuz de serviciu, exces de 

putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu, de atitudine neglijentă faţă de îndatoririle sale din 

partea persoanelor cu funcţii de răspundere, în urma cărora au fost prejudiciate considerabil 

drepturile petiţionarului, interesele de stat şi obşteşti atrage după sine răspundere penală”. 

Art. 24 al Legii 982/2000 stabilește că „în funcţie de gravitatea efectelor pe care le-a avut 

refuzul nelegitim al funcţionarului public, responsabil pentru furnizarea informaţiilor oficiale, de a 

asigura accesul la informaţia solicitată, instanţa de judecată decide aplicarea unor sancţiuni în 

conformitate cu legislaţia, repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim de a furniza 

informaţii sau prin alte acţiuni ce prejudiciază dreptul de acces la informaţii, precum şi satisfacerea 

neîntîrziată a cererii solicitantului”. 

Răspunderea personalului din cadrul serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar este 

stabilită și de legislația care guvernează activitatea acestora.  

În cazul încălcărilor personalului încadrat în sistemul de petiționare care nu atrag după sine 

răspunderea administrativă sau penală, funcționarilor urmează să răspundă disciplinar. Sancțiunile 

disciplinare sunt prevăzute de legislația în vigoare, dar nu există reglementări pentru care acțiuni sau 

inacțiuni acestea se aplică. Consider că în aceste circumstanțe conducătorilor le este dificil să aplice 

sancțiunea care să fie proporțională cu acțiunea sau inacțiunea săvîrșită. Totodată, consider că pe 



lîngă aceste sancțiuni sau în locul lor, organele pot mustra funcționarii și prin aplicarea altor 

instrumente de care dispun. Astfel, în cazul constatărilor de acest gen, conducerea ar putea lipsi de 

premiale și stimulări persoanele care au încălcat reglementările referitoare la sistemul de petiționare, 

la evaluarea acestora să îi aprecieze cu un calificativ mai mic, etc. 

De asemenea întru evitarea acestor încălcări personalul din cadrul sistemului de petiționare 

al serviciilor de probațiune și sistemul penitenciar trebuie să fie stimulat. Iar pentru ridicarea 

nivelului de conștientizare că segmentul asigurării dreptului de petiționare este unul important, 

stimulările urmează oferite anume pentru realizările în acest domeniu.Stimularea poate fi realizată 

prin diferite mecanisme: oferirea de diplome, avansare, oferirea premialelor, etc. De asemenea ar 

putea fi delegarea la seminarele și conferințele care trezesc interes sporit, în țară și peste hotare. 

Rezum că pentru a asigura dreptul de petiționare, MJ, serviciile de probațiune și sistemul 

penitenciar urmează să tragă la răspundere persoanele vinovate de încălcările făcute. În asemenea 

cazuri și colegii funcționarului se mobilizează și au o atitudine mai responsabilă față de sistemul de 

examinare a petițiilor.Totodată, pentru executarea corectă a atribuțiilor în acest domeniul sistemul 

penitenciar și serviciile de probațiune trebuie să încurajeze funcționarii care își exercită atribuțiile în 

acest domeniu în mod responsabil și implementează soluții și care aduc beneficii sistemului de 

petiționare. Pentru a încuraja atitudinea responsabilă față de sistemul de petiționare, organele pot 

utiliza diverse mijloace și la acest capitol le-ași sugerea să fie cît mai inventivi, cu aducerea aminte 

că: Contează gestul! 

 

Concluzionînd cele relatate, consider că pentru asigurarea eficientă a dreptului de 

petiționare, serviciile probațiune și sistemul penitenciar trebuie să atragă o atenție mai mare 

sistemului de petiționare și să ridice nivelul de conștientizare a personalului acestora, iar pentru 

aplicarea unor practici negative sau pozitive să fie mustrați sau respectiv stimulați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.2. ANALIZA INFORMAȚIEI OFICIALE PRIVIND SISTEMUL DE EXAMINARE A 

PETIȚIILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA SERVICIILOR DE PROBAŢIUNE ŞI 

SISTEMULUI PENITENCIAR  

 Evidența și sistematizarea datelor cu privire la sistemul de petiționare nu are doar scop de 

cuantificare, nu este doar un indicator de volum de muncă, dar are menirea să ajute la depistarea 

tuturor carențelor și evidențierea practicilor pozitive care ridică nivelul calitativ în cadrul sistemului 

de petiționare. 

 Astfel, în partea ce urmează vor fi analizate datele statistice ale MJ, ale serviciilor de 

probațiune și ale sistemului penitenciar. 

 

Analiza informației privind sistemul de examinare a petițiilorale serviciilor de probaţiune 

În pofida faptului căla pct. 34 al Instrucțiunilor aprobate prin HG 208/1995 este instituită 

obligația conform căreia„conducătorii organelor analizează sistematic tematica petiţiilor, 

generalizează rezultatele examinării acestora, iau măsuri în vederea înlăturării cauzelor şi condiţiilor 

care generează petiţii  întemeiate. Operaţiile nominalizate pot fi efectuate şi de alte persoane oficiale, 

desemnate în aceste scopuri. Persoanele responsabile deţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la 

petiţii pregătesc materialele pentru analiză şi generalizare, le sistematizează sub formă de informaţii 

analitice, pe care le prezintă conducătorilor organelor de două ori pe an (nu mai tîrziu de 20 iulie şi 

20 ianuarie)”,în cadrul serviciilor de probațiune asemenea date nu există. Astfel, la solicitarea mea 

de a le prezenta, reprezentanții OCP mi-au comunicat că nu dețin asemenea date și nu le-au elaborat 

niciodată. 

Este o situație regretabilă, care urmează a fi înlăturată cît mai curînd posibil. 

Pentru a face un portret al situației de fapt din cadrul serviciilor probațiune am examinat 

Registrul de evidență a petițiilor parvenite de la persoane fizice, fișele de evidență și control și 

petițiile parvenite și dosarele cu petiții din cadrul OCP. În urma colectării, sistematizării și analizei 

datelor preluatei am constatat următoarele. 

Numărul petițiilor parvenite la OCP este mic. Această situație poate să datoreze faptului că 

serviciile de probațiune sunt un sistem relativ nou instituit. De a asemenea, un posibil motiv ar fi că 

în cadrul serviciilor de probațiune există o bună funcționare și organizare. 

În procesul de colectare, sistematizare și a analiză a informațiilor privind sistemul de 

petiționare al serviciilor de probațiune am constata și unele neregularități și unele lucruri salutabile. 



Astfel, la înregistrarea petițiilor OCP utilizează în conformitate cu normele de rigoare fișele 

de evidență și control. La examinarea acestora am constata că acestea nu corespund întru totul celor 

prezentate în anexele Instrucțiunilor aprobate prin HG 208/1995. Consider că aceste mici abateri nu 

produc nici un efect, deoarece fișele de evidență și control utilizate de către OCP cuprind întreaga 

informație în conformitate cu cele prezente în actul normativ, dar totuși OCP ar urma să se 

conformeze prescripțiilor normative. Fișele sunt completate, semnate și păstrate într-un dosar 

separat. 

Analizînd dosarul, am constata o mică confuzie: dosarul este denumit „Fișier alfabetic 

privind examinarea petițiilor, Anul 2013”, dar este dus în mod cronologic, deși Instrucțiunile 

aprobate prin HG 208/1995, prescriu la pct. 9 că „pentru fiecare petiţie se completează manual fişa 

de evidenţă şi control în două exemplare. Primul exemplar se plasează în fişierul informaţional în 

ordine alfabetică sau conform tematicii petiţiilor, iar al doilea exemplar se plasează în fişierul de 

control conform datelor de soluţionare”. Opinez că evidența fișierelor conform datelor de parvenire 

a petițiilor, realizată și în cadrul OCP, este mai optimă dacă o raportăm la realitățile de astăzi.  

 

Cu toate că OCP a instituit un Registrul de evidență a petițiilor, ceea ce este salutabil și 

denotă faptul că OCP utilizează diverse mijloace pentru o mai bună evidență în cadrul sistemului de 

petiționare, aș remarca că acesta, nu este prevăzut de legislația în vigoare. În strictă conformitate cu  

Legea nr. 71-XVI cu privire la registre din 22 martie 2007, titularul exclusiv al dreptului de a institui 

registre este Guvernul. Cu toate aceasta, consider călegea este prea restrictivă, iar organele ar putea 

institui registre dacă aceasta facilitează activitatea acestora.  

Aici aș veni cu recomandarea, ca în Registrul menționat supra să fie introdus compartimentul 

ce ar include conținutul succind/tematica petiției. De asemenea, aș sugera să fie luate următoarele 

măsuri tehnice în vederea unei evidențe mai bune și mai sigure: numerotare să se realizeze cu pixul 

și nu creionul, sigilarea urmează să fie efectuată în așa fel încît să nu poată fi schimbată (la moment 

toate inscripțiile, semnătura persoanei responsabile și sigiliu sunt puse doar pe hîrtia care este lipită 

ca siguranță pentru ca registrul să rămînă intact cusut și nu aplicate și pe registru). 

  

În partea ce ține de Dosarul petițiilor cetățenilor și documentelor privind examinarea lor, am 

depistat mai multe carențe. Astfel, doar dosarul pentru anul 2011 este cusut , iar cel pentru 2012 nu 

corespunde exigențelor (petițiile fiind păstrate într-o cutie împreună cu alte documente). După 

studierea„Dosarului petițiilor cetățenilor și documentelor Anul 2012-2013” vin cu mai multe 

constatări: 



- dosarul este prevăzut pentru anii 2012-2013, dar conține doar petițiile din 2013; 

- în unele cazuri indicele răspunsului contravine pct.24 din Instrucțiunile aprobate prin HG 

208/1995, care stipulează că acesta constituie indicele de înregistrare a petiției (presupun că 

răspunsurile au fost înregistrate într-un alt registru); 

- dosarul conține solicitări/acte care nu au fost înregistrate ca petiții și nici nu pot fi (solicitare 

de eliberare a certificatului de salariu, referințe, etc.). Totodată, printre toate documentele, 

am identificat și o solicitare privind accesul la informații, care nu a fost înregistrată pe fișă de 

evidență și control, și nici în registru, dar a fost luată la evidență într-un alt registru; 

- Materialele pertinente fiecărei petiții sunt în conformitate cu actele normative aranjate în 

grup, în formă cronologică. Analizînd toate grupele din anul 2013, marea majoritate sunt 

aranjate într-o odine care permite analiza ușoară a materialelor, totuși au existat și mici 

excepții, cînd grupele au fost ordonate haotic. 

 

În partea ce ține de numărul petițiilor parvenite în OCP, am stabilit că în anul 2011 au 

parvenit 31 petiții, în 2012 – 14 petiții, iar în primele 10 luni ale anului 2013 – 17 petiții. 

Din toate cele 17 petiții parvenite în primele 10 luni ale anului 2013, doar 5 sunt depuse 

direct la OCP, celelalte au fost remise de alte organe. Organele care au remis petițiile în adresa OCP 

sunt Ministerul Justiției – 11 și DIP – 1 (70% petiții primite sunt remise de alte organe). Analizînd 

aceste date se poate conchide că Ministerul Justiției se prezintă o instituție credibilă în societate. Cu 

toate aceste din cele 11 petiții care au fost remise de către minister, 7 au fost primite direct de către 

Ministerul Justiție, iar restul au fost redirecționate către minister astfel: 

o Parlamentul Republicii Moldova – 1 petiție; 

o Cancelaria de Stat – 2 petiții; 

o Ministerul Afacerilor Interne – 1 petiții. 

În anul 2012, din cele 31 petiții, 20 au fost remise de către alte organe (65%), iar în 2012 au 

parvenit 10 petiții readresate de către alte organe (71%). 



 

Notă: situația din anul 2013 este una prognozată, făcîndu-se raport cu datele din cele 10 luni ale anului 2013 

Majoritatea petițiilor înregistrate de către OCP sunt parvenite de la alte organe. Posibile 

cauze care stau la baza faptului că majoritatea petițiilor sunt remise de alte organe, pot fi 

următoarele: 

 Mediatizarea insuficientă a serviciilor de probațiune; 

 Cultura juridică slabă a beneficiarilor în vederea identificării organului competent; 

 Neîncrederea beneficiarului în serviciile de probațiune sau credibilitatea mai mare în 

alte organe. 

Analizîndpetițiile remise de către alte organe, apreciez, că uneori această remitere este 

oportună, iar în alte cazuri este defectuoasă. Spre exemplu, susțin poziția Parlamentului și 

Cancelariei de Stat de a remite petițiile din anul 2013 Ministerului Justiției și nu direct OCP, 

deoarece petițiile vizau comportamentul unui consilier de probațiune. Astfel, pentru a nu crea 

bănuiala că soluționarea va fi una preferențiată pentru consilierul de probațiune (acesta făcînd parte 

din OCP) consider că este mai oportun asemenea gen de petiție să fie examinate de către organul 

ierarhic superior, în cazul în care cele invocate de petiționar nu ar constitui fapte ce urmează a fi 

examinate de către alte organe (MAI, Procuratură, etc.). Însă în cazul MAI, în viziunea mea petiția 

din luna februarie 2013 urma să fie remisă direct OCP și nu MJ, deoarece subiectul se referea la 

activitatea funcțională a acestuia. Remiterea petiției către MJ a constituit doar o tergiversare la 

soluționarea petiției. 

 Tot la subiectul ce ține de remiterea petițiilor după competență, găsesc de cuviință să expun 

o situație cel puțin bizară. La 16 ianuarie 2013, OCP a înregistrat petiția cetățeanului B.M, petiția a 

parvenit de la DIP, iar Departamentului i-a fost remisă de către MJ. Analizînd fișa de evidență și 

control a petiției în cauză, întocmită de MJ, prin intermediul căreia a fost remisă petiția, am constatat 

că tematica era vizibil înscrisă pe fișă: activitatea consilierului de probațiune. Taxez situația lipsită 



de sens, deoarece petiția urma să fie examinată de MJ, mai ales că petiția viza un consilier de 

probațiune, sau să fie remisă direct OCP. Aș face presupunerea, că reprezentanții MJ au avut o 

atitudine nepăsătoare în această situație, care trebuie evitată.Aș conchide acest exemplu cu 

următoarea întrebare: dacă cel ce face politicile în domeniul nu cunoaște cine cu ce se ocupă în 

subordinea sa, cum ar mai putea cunoaște alții? Deși acest caz este unic, oricum este regretabil. 

 Pe parcursul anilor  2011, 2012 și 2013 (primele 10 luni) au fost depuse 4 petiții anonime, 

cîte una în 2012, 2013 și două în 2011. 

Petiții colective în perioada vizată nu au fost înregistrate, cu excepția uneia în 2013, care a 

fost calificată de OCP ca și anonimă.  

La cea din urmă petiție aș vrea să fac anumite precizări. Petiția respectivă a fost remisă de 

MJ după competență OCP. MJ a înregistrat petiția la 20.08.2013, iar OCP la 19.09.2013. Conform 

petiției, în aceasta sunt înscrisecîteva persoane. Petiția conține numele deplin al persoanelor, 

abreviatura prenumelui și domiciliul persoanelor, iar semnăturile lipsesc. După ce a fost perfectat 

răspunsul, petiția a fost remisă celui de primulpetiționar. Recepționarea nu a fost făcută, pe motiv că 

pe adresa indicată de petiționar nu locuiește nici o persoană cu așa nume. Urmare, reprezentanții 

OCP au calificat-o ca anonimă. Etichetez modul de tratare a acestei petiții ca fiind amatoresc. Astfel, 

în această situație pot fi ridicate mai multe semne de întrebare, și anume: 

 Din ce considerente între luarea la evidență a petiției de către MJ și OCP s-a 

scurs o lună? 

 De ce MJ nu a calificat petiția ca fiind anonimă, iar în momentul înregistrării 

nici OCP? 

 De ce după constatarea faptului că petiționarul indicat primul în petiție nu se 

află la adresa indicată, răspunsul nu a fost expediat celorlalți petiționari?  

În aceeași ordine de idei, remarc că din analiza petițiilor parvenite la OCP de la MJ, am 

constatat faptul că în mai multe cazuri MJ nu respectă termenul de transmitere a petițiilor după 

competență. 

Examinîndtematicile petițiilor înregistrate în perioada de referință, am constatat că acestea 

sunt divers, astfel le-am grupat și le-am evidențiat pe cele care se repetă. Sistematizînd petițiile 

analizate și fișile lor de evidență și control, am grupat petițiile după tematică în felul următor: 

 Petiții ce se referă la competența serviciilor de probațiune 

 Petiții ce se referă la activitatea/comportamentul personalului serviciilor de 

probațiune 

 Altele 



Dacă primele două categorii sunt mai explicite, atunci la cea de a treia aș face anumite 

precizări. La această categorie am inclus petițiile ce au fost redirecționate altui organ sau care nici 

nu le-aș cataloga drept petiții. La acest subiect, aș aduce drept exemplu, înregistrarea în anul 2013, 

în Registrul de evidență a petițiilor parvenite de la peroane fizice și pe fișă de evidență și control a 

cererii prealabile care vizează domeniul litigiilor de muncă, ceea ce în opinai mea constituie o 

abatere de la art. 2 al Legii 190/1994, care prescrie că „prezenta lege nu se extinde asupra modului 

de examinare a petițiilor, prevăzut de legislația de procedură penală, de procedură civilă, de 

procedură de executare, cu privire la contravențiile administrative, precum și de legislația muncii” și 

de la prevederile pct. 1 și 2 din Instrucțiunile aprobate prin HG 208/1995, care prevăd că „lucrările 

de secretariat aferente petițiilor, adresate de persoane fizice organelor, se țin separat de alte lucrări 

de secretariat”. 

 

 

  

 Ca și pentru anul 2013, pentru anii 2012 și 2011, numărul cel mai mare al petițiilor se 

refereau la activitatea/comportamentul personalului serviciilor de probațiune. 

De asemenea în ceea ce urmează o să fac referire la examinarea, soluționarea și prezentarea 

răspunsurilor. Din analiza petițiilor din dosare, am dedus că petițiile sunt examinate și soluționate în 

conformitate cu legislația în vigoare și cu circumstanțele de fapt.  

O practică incertă pe care am identificat-o este că există cazuri în care la petițiile înregistrate 

de OCP remise de MJ este anexat doar răspunsul MJ. Aceată practică este cauzată de faptul că 

remiterea petiției MJ o efectuează prin copia fișei de evidență și control. Mai mult ca atît, practica 

aceasta nu este uniformă în cazurile cînd MJ remite petițiile prin fișele de evidență și control, în 

unele situații răspunsul final este elaborat de minister, în altele de OCP. Adițional, relief faptul că 

uneori în fișa de control a MJ, rezoluția sună „propuneri”, însă OCP oferă răspuns petiționarului, 

alte ori rezoluția prevede „examinare” iar răspunsul este perfecta și remis de MJ (uneori răspunsul e 



întocmit de către OCP pe blancheta MJ și transmis pentru semnare în minister). În situațiile expuse 

la final, nu poate fi identificată poziția OCP. Taxez această practică ca fiind una defectuoasă, cu 

abateri de la actele normative. 

 O altă practică negativă depistată este că OCP înregistrează în calitate de petiții, solicitările 

simple remise de către alte organe, sau faptul că uneori petițiile remise de către alte organe sunt 

înregistrate ca demersuri simple (ex.: petiția remisă de către Avocatul Parlamentar în luna august 

2013).  

Rezumînd cele expuse, relief faptul că scopul superior este atins, iar petiționarul primește 

răspuns la solicitările sale. Sigur că nimeni nici nu o să conteste faptul că în cele două cazuri 

enunțate mai sus, OCP a asigurat dreptul la petiționare, și finalitatea a fost că persoanele au primit 

un răspuns argumentat. Însă acesta nu trebuie să constituie un argument în vederea păstrării acestor 

practici, ele urmînd a fi abolite îndată. 

 Analizîndconținutul răspunsurilor le cataloghez ca fiind motivate și argumentate, bazate pe 

examinarea problemei. Mai mult ca atît, examinarea este una complexă, sunt anexate informații 

pertinente pentru o bună examinare, se solicită poziția/explicațiile persoanelor vizate. Soluțiile sunt 

diverse, uneori petițiile sunt calificate ca fiind nefondate, alteori sunt satisfăcute, alteori se comunică 

și măsurile luate, în special petițiile ce vizează activitatea/comportamentul personalului serviciilor 

de probațiune (este aplicat și avertismentul personalului). 

 Este apreciabil faptul că OCP respectă termenele de examinare, atît la examinarea propriu 

zisă, cît și la remiterea petițiilor după competență. Spre exemplu, toate cele 17 petiții înregistrate pe 

parcursul anului 2013 sunt examinate în termen legal. De asemenea, perioada de examinare diferă 

de la caz la caz, în funcție de complexitatea examinării. Mai mult ca atît, subliniez faptul că deși în 

unele cazuri examinarea nu a depins doar de OCP, termenii de examinare nu au fost prelungiți în 

nici un caz. 

 Într-un final, remarc faptul că apreciez sistemul de petiționare a serviciilor de probațiune 

unul satisfăcător, OCP respectînd cele mai importante obligațiuni și implementînd criteriile 

fundamentale pentru funcționalitatea acestuia. Pentru o bună funcționare a acestuia, OCP urmează 

să înlăture neajunsurile și să respecte cu strictețe actele normative în vigoare. 

 

Analiza informației privind sistemul de petiționare din cadrul sistemului penitenciar 

În cadrul sistemului penitenciar nu există o informație generalizată a datelor cu privire la 

sistemul de petiționare. În această ordine de idei, DIP realizează colectarea și sistematizarea datelor 



doar din cadrul departamentului. Totodată, conform celor relatate de reprezentanții DIP, Instituțiile 

penitenciară prezintă rapoarte ce includ datele statistice cu privire la sistemele lor de petiționare. 

 

Compilînd și sistemeatizînd datele prezentate de DIP pentru ultimii trei ani, am constatat că 

starea lucrurilor în partea ce ține de parvenirea petițiilor este una mai mult statică, cu mici remedieri.  

Numărul petițiilor înregistrate este unul destul de mare. 

Tipul Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 (primele 9 

luni)/situație 

prognozată pentru tot 

anul 

Numărul total de petiții 4002 3600 2235/2980 

Numărul petițiilor de la 

condamnați 

3105 2797 1522/2029 

 

 

Deoarece, marea majoritate a petițiilor care au parvenit de la persoane nedeținuți sunt 

înaintate în interesul persoanelor din penitenciare, am raportat numărul petițiilor la numărul 

persoanelor deținute. Astfel,pentruanul 2013, 10 petiții revin la 23 deținuți (situație prognozată 

pentru anul întreg  2013), iar în 2011: 10 petiții la 17 deținuți. Astfel, din 2011 pînă în 2013 petițiile 

s-au redus cu 26%. 

 

Situația cu privire la petițiile repetate, colective și anonime parvenite la DIP sunt prezentate 

mai jos în formă tabelară. 

                     Perioada 

 

Tipul 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 (primele 9 

luni)/ prognozat pentru 

întreg an 

Petiții repetate 360 347 210/280 

Petiții anonime 23 28 6/8 

Petiții colective 12 17 17/22 

  

 Ponderea petițiilor anonime a scăzut cu 22% din anul 2011, pînă în anul 2013. Este o 

tendință pozitivă. Urmare, DIP urmează și în continuare să întreprindă măsuri în vederea scăderii 



acestora. Am remarcat că numărul petițiilor colective, anonime și repetate, raportat la numărul 

deținuților este unul mic. În această ordine de idei, etichetez situația una satisfăcătoare. 

 

Marea majoritate a petițiilor parvin direct de la persoane. Totuși rămîne a fi ridicat numărul 

petițiilor remise de alte organe: 

 Anul 2011 – 1556 petiții; 

 Anul 2012 – 1176 petiții; 

 Anul 2013 (9luni/12 luni prognozat) - 834/1112 petiții. 

 

Cele mai multe petiții parvin de la condamnați, constituind aproximativ 70%, iar această 

tendință rămîne neschimbată.  

 

Notă : pentru anul 2013 datele sunt prognozate, în raport cu datele prezentate pentru primele 9 luni ale 

anului. 

Din notele prezentate de reprezentanții DIP am constat că informația privind datele statistice, 

mai mult, au o formă de contabilizare, dar nu de analiză. Consider că pentru a analiza fluctuația 

petițiilor, în cazul DIP, în partea ce ține de examinarea petițiilor parvenite de la deținuți, urmează să 

fie comparat coraportul dintre numărul deținuților și numărul petițiilor, deoarece fluctuația petițiilor 

este în interdependență directă de fluctuația deținuților. În baza acestui coraport, se identifică cîți 

petiționari revin la o petiție, adică unul din cîtepersoane înaintează o petiție. Urmare, cu cît cifra 

coraportului este mai mare, cu atît situația este mai favorabilă. 

Luînd în considerație ponderea mare a petițiilor în cauză, mai jos este prezentată situația din 

cadrul DIP a petițiilor parvenite de la deținuți, pe fiecare penitenciar în parte. 



 

 În această ordine de idei, pentru a vedea dinamica petițiilor pentru fiecare instituție 

penitenciară, mai jos este prezentat un grafic care cuprinde coraportul dintre numărul de deținuți și 

numărul de petiții, pentru fiecare din perioada de raportare vizată mai sus.  

Situația comparativă a numărului de deținuți raportată la numărul de petiții parvenite în DIP 

 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013  

 1
* 

2
** 

3
*** 

1
* 

2
** 

3
*** 

1
* 

2
**

 

(primele 9 

luni)/12 

luni 

3
*** 

(12 

luni) 

Penitenciarul nr. 1 276 216 1,23 265 114 2,32 372 163/217 1,71 

Penitenciarul nr. 2 103 70 1,47 81 35 2,31 48 23/30 1,60 

Penitenciarul nr. 3 340 260 1,30 353 245 1,44 325 115/153 2,12 

Penitenciarul nr. 4 513 110 4,66 625 141 4,43 671 106/141 4,75 

Penitenciarul nr. 5 303 102 2,97 225 83 2,7 244 52/69 3,53 

Penitenciarul nr. 6 667 243 2,74 667 234 2,85 726 126/168 4,38 

Penitenciarul nr. 7 290 126 2,30 275 96 2,86 280 30/40 7 

Penitenciarul nr. 8 51 15 3,4 71 16 4,43 73 6/8 9,12 

Penitenciarul nr. 9 541 224 2,41 569 174 3,27 546 107/142 3,84 

Penitenciarul nr. 10 134 101 1,32  35  24 1/1 24 

Penitenciarul nr. 11 555 210 2,64 548 152 3,60 514 84/112 4,58 

Penitenciarul nr. 12 66 30 2,2 111 67 1,65 98 29/38 2,57 

Penitenciarul nr. 13 1124 455 2,47 1217 556 2,18 1060 351/468 3,01 

Penitenciarul nr. 15 500 218 2,29 500 228 2,19 552 105/140 3,94 

Penitenciarul nr. 16 213 190 1,12 237 105 2,25 267 94/125 2,13 

Penitenciarul nr. 17 428 445 0,96 393 419 0,93 400 92/122 3,27 

Penitenciarul nr. 18 376 90 4,17 459 97 4,73 505 38/50 10,10 

1
* 
- numărul deținuților 

2
**

- numărul petițiilor parvenite de deținuți 

3
***

- raportul dintre condamnați și petiții = cîți condamnați revin la o petiție 



Diagrama 2 Coraportul ditre numărul de deținuți și numărul de petiții, pentru anii 2011-2012 

 

Notă 1 pentru diagrama în cauză în anul 2013 au  fost utilitzate date prognozate, iar pentru penitenciarul nr 10, 

în anul 2012 este luată media aritmedică dintre coeficientul din 2011 și 2013 



Analizînd lucrările de secretariat ce vizează petițiile parvenite înDIP,înregistrarea petițiilor 

se efectuează în conformitate cu normele de rigoare, pefișele de evidență și control. Fișele nu 

corespundmodelelor stabilite în anexele Instrucțiunilor aprobate prin HG 208/1995. Calific aceste 

carențe ca fiind neînsemnate, deoarece fișele utilizate de către DIPcuprind întreaga informație în 

conformitate cu cele indicate în actul normativ. Cu toate că aceasta nu reprezintă o încălcare gravă, 

DIP urmează să preia modelele stabilite în Instrucțiuni.  

Fișele sunt completate, semnate și păstrate în Fișiere (dosare) în ordine alfabetică. Dosarele 

în cauză sunt cusute, iar fișierele aranjate în ordine alfabetică. 

Întru eficientizarea lucrului cu petiții, DIP a instituit un registru de uz intern în care sunt 

înscrise petițiile. Reprezentanții DIP mi-au comunicat că ținerea registrului facilitează lucrările, în 

special în partea ce ține de înregistrarea petițiilor în consecutivitatea parvenirii. 

 În cea mai mare parte, lucrările de secretariat aferente petițiilor sunt duse în conformitate cu 

actele normative.  

 În urma sistematizării datelor prezentate de către instituțiile penitenciare din subordinea DIP, 

am primit următoarele date. În cadrul, instituțiilor penitenciare cu excepția Penitenciarului nr. 10 (nu 

dispun de date), au fost depuse petiții, după cum urmează: 

 Anul 2011 – 9771 petiții; 

 Anul 2012 – 10329 petiții; 

 Primele 9 luni ale anului 2013 – 8604 petiții (11472 petiții pentru 12 luni – cifră 

prognozată, raportîndu-se la cifrele din cele 9 luni) 

Mai jos este prezentatăsituația pentru fiecare instituție penitenciară în parte pentru perioada 

vizată. 

                         Anul 

Instituția 

2011 2012 2013 

(9 luni) 

2013 

(prognozat) 

Penitenciarul nr. 1 230 114 91 121 

Penitenciarul nr. 2 423 55 38 50 

Penitenciarul nr. 3 1073 1194 595 793 

Penitenciarul nr. 4 429 381 394 525 

Penitenciarul nr. 5 1083 367 410 546 

Penitenciarul nr. 6 76 344 205 273 

Penitenciarul nr. 7 484 328 260 346 

Penitenciarul nr. 8 28 29 63 84 



Penitenciarul nr. 9 72 53 224 298 

Penitenciarul nr. 10     

Penitenciarul nr. 11 368 917 1283 1710 

Penitenciarul nr. 12 900 203 102 136 

Penitenciarul nr. 13 1647 3214 1900 2533 

Penitenciarul nr. 15 374 334 242 322 

Penitenciarul nr. 16 400 262 278 370 

Penitenciarul nr. 17 1429 2183 2327 3102 

Penitenciarul nr. 18 755 351 192 256 

 9771 10329 8604 11465 

 

 Pentru a vedea dinamica petițiilor din cadrul sistemelor de petiționare ale instituțiilor 

penitenciare, acestea au fost raportate la numărul de persoane care se dețin în instituțiile penitenciare 

pentru anul 2011 și 2013.Situația privind dinamica petițiilor în cadrul instituțiilor penitenciare este 

una instabilă și neprognozabilă pentru unele instituții. În o parte din instituții se înregistrează o 

dinamică pozitivă în partea ce ține de scăderea numărului petițiilor depuse, în altele o dinamică de 

creștere. 

 

Diagrama 3 Coraportul dintre numărul de petiții și persoane deținute pentru anul 2011 

 

 



Diagrama 4 Coraportul dintre numărul de petiții și personae deținute pentru anul 2013 

 

Comparînd datele compilate pentru DIP și ale instituțiilor penitenciare, se observă că situația 

diferă nu numai dintre organul ierarhic superior și organele subordonate, dar este diferită și pentru 

organele subordonate.  

Diagrama 5 Situația comparativă pentru anul 2011 

 

 



Diagrama 6 Situație comparată pentru anul 2012 

 

 

 

Diagrama 7 Situația comparativă din primele 9 luni ale anului 2013 

 



 

Examinînd datele privind petițiile persoanelor care se referă la instituțiile penitenciare cu 

cele care le deține DIP, se observă că în cadrul DIP există o tendință de scădere a numărului de 

petiții, iar în cazul instituțiilor penitenciare situația este foarte confuză, iar dinamica este una în 

creștere a parvenirii acestora. O posibilă cauză poate fi că a crescut încrederea însăși în instituțiile 

penitenciare, persoanele adresîndu-se direct și nu organului ierarhic superior. Aceasta denotă faptul 

că problemele sunt rezolvate la nivel local. 

Analizînd tematica pețiților parvenite de la deținuți, am constatat că acestea sunt similare cu 

cele parvenite de la persoanele ce se află înafara detenției. Astfel, în majoritatea cazurilor petițiile 

înaintate de ultimii, acestea sunt înaintate în interesul unei persoane deținute. 

Tematicile de bază abordate în petițiile parvenite în DIP sunt: 

 Transferul în altă instituţie penitenciară 

 Accesul la informații 

 Acordarea asistenţei medicale 

 Acordarea întrevederilor 

 Acţiunile nelegitime ale administraţiei penitenciare 

 Încălcarea drepturilor deţinuţilor 

 Solicitarea transferurilor băneşti 

 Liberarea condiţionată înainte de termen 

 Condiţiile de detenţie 

 Asigurarea securităţii personale 

 Antrenarea deţinuţilor în câmpul muncii 

 Acordarea asistenţei juridice/interpretarea prevederilor cadrului normativ în vigoare, 

propuneri de modificare a legislaţiei 

 Aplicarea amnistiei 

 Dezacordul cu acţiunile organelor de urmărire penală şi/sau instanţelor de judecată 

 Reducerea termenului de detenţie 

 Acordarea dreptului de a locui la domiciliu 

 Întrebările legate de plata, calcularea şi recalcularea pensiei, etc. 

Studiind tematicile în cauză,consider că multe nu cad sub incidența acestei legi. Urmare a 

faptului că multe solicitări sunt înregistrate în conformitate cu Legea 190/1994, ponderea acestora 

este foarte mare și nu reprezintă realitatea. În acest sens, aduc următorul exemplu: în anul 2012 au 



fost depuse la DIP 3600 petiții, dintre care 1179 vizează subiectul transferului în altă instituție, 

aceasta constituind 33% din numărul petițiilor. 

O problemă cu care se întîlnesc reprezentanții sistemului penitenciar, reprezintă faptul că 

deținuții abuzează de dreptul lor de acces la informației și solicită informații foarte voluminoase. Cel 

mai des acestea se referă la copiile petițiilor depuse anterior. În această ordine de idei, remarc faptul 

că în conformitate cu art. 20 al Legii 982/200, furnizorul de informații poate percepe plăţi pentru 

furnizarea informaţiilor oficiale. Aplicînd prevederile articolului indicat supra, de cele mai dese ori 

petiționarul va solicita informația doar la necesitate. 

 Examinînd selectiv petițiile din dosare, am constat că acestea fac referire doar la starea de 

fapt, mai puțin la cea de drept. Mai mult ca atît, nu este indicat temeiul legal de examinarea a 

petițiilor. 

 În principiu, răspunsurile conțin soluții, dar expunerea lor nu este foarte explicită și motivată. 

În acest sens, consider oportun ca răspunsurile să fie mai detaliate și să facă referire și la normele de 

drept. Mai mult ca atît, răspunsurile urmează să conțină informații vizavi de fiecare problemă 

abordată de către petiționar. 

 Consider sistemul de examinare a petițiilor din cadrul sistemului penitenciar unul 

satisfăcător. Totodată, sugerez conducătorilor din factorilor din cadrul sistemului de petiționare să 

atragă o atenție mai sporită conținutului răspunsurilor expediate petiționarilor. 

 

Analiza informației privind sistemul de petiționare deținut de Ministerul Justiției în partea ce 

vizează serviciile de probaţiune şi sistemul penitenciar. 

 Conform informației prezentate de reprezentanții Ministerului Justiției în anul 2011 în cadrul 

MJ au parvenit 3250 petiții, dintre care 1375 au fost repartizate DIP. Astfel, mai mult de 40% din 

petiții parvenite în MJ în anul 2011 au vizat probleme ce țin de sistemul penitenciar. 

 Potrivit informației prezentate de MJ, în cazul a patru petiții termenul legal de examinare a 

fost depășit. 

 În anul 2012 în adresa MJ au parvenit 2991 petiții, dintre care 1008 au fost repartizate DIP, 

constituind 33, 7% . Cele mai multe au vizat următoarele tematici: 

 Transferul în altă instituție – 119 petiții; 

 Acordarea asistenței medicale – 83 petiții 

 Condiții de detenție – 71 petiții; 

 La acțiunile administrației penitenciarului – 58 petiții 

 Liberarea condiționată înainte de termen – 35 petiții 



 Alte tematici. 

Informația analitică privind examinarea petițiilor adresate MJ se face semestrial. Urmare, 

pentru anul 2013 vor fi analizate doar informațiile din primul semestru. În primul semestru al anului 

2013, în adresa MJ au parvenit 1385 petiții, dintre care 448 au fost repartizate DIP, reprezentînd 

32,3% din totalul de petiții. 

Luînd în considerație că din 2013 OCP a trecut în subordinea directă a MJ, în informațiile 

privind examinarea petițiilor adresate MJ sunt incluse și date referitoare laOCP . Astfel, MJ aremis9 

petiții după competență OCP. 

Conform informațiilor puse la dispoziție MJ, toate petițiile remise după competență DIP și 

OCP, în semestrul I al anului 2013 au fost examinate în termene legale. 

 Analizînd informația oferită de MJ, observăm că există o tendință de scădere a numărului de 

petiții depuse, inclusiv și a celui ce vizează sistemul penitenciar și serviciile probațiune. 

 

 

Notă: pentru anul 2013, informația prezentată în diagramă este una presupusă, utilizîndu-se dublarea informației din 

semestrul I 

Cu toate aceasta, din totalul petițiilor parvenite în MJ, mai mult de 30% ale acestora vizează 

sistemul penitenciar și serviciile probațiune. Raportînd la faptul că MJ are în structura sa mai mult 

de 15 subdiviziuni interne și în jur de 10 subdiviziuni administrative, procentajul petițiilor ce se 

referă la sistemul penitenciar și serviciile probațiune este unul mare. Consider că este necesar de a 

prezenta situația din cadrul sistemelor de examinare a petițiilor din cadrul serviciilor probațiune și 

sistemul penitenciar în parte, deoarece situația de fapt este diferită în aceste structuri. Astfel, petițiile 

ce vizează serviciile de probațiune sunt în număr de 9, ceea ce constituie, mai puțin de 1% din 

numărul total de petiții parvenite în MJ.  

Informația cu privire la numărul petițiilor repetate, anonime și colective recepționate de către 

MJ ce se referă la sistemul penitenciar și serviciile probațiune, este prezentată mai jos în mod grafic. 



 

Notă: Pentru anul 2013 informația este prognozată în baza datelor din Sem. I al anului 2013 (cifrele sunt 

dublate). 

Numărul petițiilor anonime este mic. Dacă comparăm numărul acestora pentru anii 

2011,2012 și 2013, putem constata că nu există schimbări extreme în partea ce ține de fluxul acestor 

petiții.Petițiile anonime constituie mai aproximativ 1%. Starea aceasta de lucruri dă dovadă, că în 

principiul Ministerul Justiției apare ca o instituție credibilă în fața petiționarilor, iar cei din urmă 

sunt convinși că nu vor fi persecutați în legătură cu înaintarea petiției ori cu exprimarea unor 

aprecieri critice. 

Îmbucurător este faptul că numărul petițiilor repetate au avut o scădere uluitoare din anul 

2011, de 35 de ori (scăderea procentuală reprezintă - 3550%) față de anul 2013. Una din cauze ar 

putea servi faptul că răspunsurile sunt mai explicite, iar problemele sunt soluționate mai des. 

 

Rezumînd datele statistice din cadrul MJ, serviciilor probațiune și sistemul penitenciar, țin 

de seamă să punctez că toate sistemele sunt funcționabile și asigură dreptul de petiționare ale 

persoanelor, darîn cadrul tuturor sistemelor în parte sunt deficiențe care urmează a fi înlăturate. 

Mai mult ca atît, consider că practicile urmează a fi uniformizate și instituite criterii de colectare și 

sistematizare a datelor ce vizează sistemul de petiționare, care ar permite o proiectare mai amplă a 

situației din acest domeniu, iar MJ are în domeniul dat un rol decisiv. 

 



Datele statistice colectate din chestionarele 

de evaluare a activităților aferente sistemului de petiționare 

 

În cadrul intervievării, chestionarul a fost înmînat reprezentanților DIP și OCP. Prin urmare, 

am colectat 8 chestionare ale reprezentanților DIP și 4 al reprezentanților OCP. 

Mai jos găsiți răspunsurile la chestionare. 

1. Reușiți să vă exercitați atribuțiile de serviciu în timpul de muncă sau rămîneți după 

program?  

Ponderea persoanelor în funcție de faptul 

dacă reușesc să-și exercite atribuțiile în timpul programului de serviciu. 

 

 

 

 

Notă 2 Principalele motive care stau la baza faptului că 

personalul DIP nu reușește să-și realizeze atribuțiile în 

timpul programului de muncă: 

- De multe ori atribuțiile de baza sunt lăsate pe planul 

secundar pentru a reuși examinarea petițiilor; 

- Volum mare de lucru,inclusiv în legătura cu 

deplasarea în teritoriu 

- Producerea unor situații exceptionale, necesitatea 

executarii unei sarcine urgente neprevazute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă 3 Principalele motive care stau la baza faptului că 

personalul OCP nu reușește să-și realizeze atribuțiile în 

timpul programului de muncă: 

- Sa mărit volumul de muncă,fiind membru a 

diferitor comisii,grupuri de lucru nu se reușește 

uneori de exercitat atribuțiile de serviciu în program 

de munca standard; 

- Volumul de munca este foarte mare,insuficienta 

personalului; 

- Ramîn după program în special la finele anului 

deoarece sunt stabilite obiective in planuri de 

activitate si strategii care trebuie realizate; 

- Insuficiența personalului. 



2. Volumul de activitate corespunde conţinutului fișei postului? 

Diagrama 8 Ponderea persoanelor în funcție de faptul dacă volumul de activitate corespune cu fișa de post a repondențelor 

 

Notă 4 Motivele care au fost indicate în vederea argumentării răspunsurilor „Nu corespunde”: 

- deoarece sunt și alte indicații ce urmează a fi executate; 

-  volumul este foarte mare, fiindcă strategia prevede realizarea mai multor puncte privind probațiunea juvenila. 

 

3. Care sunt cele mai importante probleme sau bariere pe care le-aţi întîlnit sau le întîlniţi 

în îndeplinirea responsabilităţilor postului ce vizează segmentul petiționării în cadrul 

serviciilor probațiune și sistemul penitenciar? 

a. nu sunt -2 

b. sau abținut de la răspuns-5 

c. au enumerat următoarele bariere: 

 Repartizarea după competenta pe interior (daca nu corespunde competentei 

direcției). Modalitatea de transmitere după competenta din partea organelor 

ierarhice superioare. 

 Faptul că în orice moment poate sa apară probleme, sunt excepționale în 

penitenciare in legătura cu ce trebuie aplanate.  

 Flux mare de petiții și număr mare de scrisori de însoțire răspunsuri din partea 

autorităților împuternicite să semneze răspunsuri. 

 Explicarea tuturor factorilor care au dus la crearea problemelor contestate 

 Nu au fost astfel de probleme,bariere importante. 

 

Care ar fi cauzele posibile? 

o lacune în legislație, interpretări diverse și eronate ale legii cu privire la 

petiționare, proceduri îndelungate și anevoioase. 

Care ar fi soluţiile posibile? 

o simplificarea procedurilor, modalităților de examinare a unor materiale. 



o simplificarea procedurii de examinare a petițiilor. 

 

4. Instrucțiunile de muncă care le aveți la moment sunt suficiente pentru a vă desfășura 

activitatea ce ține de segmentul petiționării (legislație, regulamente interne, fișa de post, 

etc)? 

 

Diagrama 9 Ponderea persoanelor în funcție de părerea acestora în privința suficienței reglementărilor 

 

Notă 5 Printre precizările îmbunătățirilor ce urmează a fi aduse, au fost enumerate: 

- Ar fi nevoie de un ghid care ar clarifica toate momentele privind procedura de examinare, excepțiile privind examinarea 

(informații din toate actele normative din domeniu); 

- efectuarea de modificări, completări și elaborări în diverse acte normative din domeniul activității. 

5. Care sunt impedimentele legale care împiedică sistemul de petiționare să fie eficient? 

 Termenele nesatisfăcătoare (termenele scurte de examinare a petițiilor și de transmitere 

după competenta) – 2 persoane; 

 Nu sunt – 3 persoane; 

 Atunci cînd una și aceeași petiție este adresata mai multor organe, iar ulterior remise 

unui singur organ - legea nu prevede în astfel de caz că este repetatȘ 

 Contradicțiile dintre actele legislative in vigoare. 

 Volumul mare de petiții, petiții în limba rusă și neclare, faptul ca pe lîngă petiții sunt 

materiale mai importante; 

 Nu exista careva impedimente legale pentru moment, este foarte important de a fi 

aplicate corect prevederile actelor legislative și normative in vigoare. Nu cred ca sunt 

careva  impedimente semnificative – 2 persoane. 

 



6. Care ar fi cea mai bună metoda de evidență a petițiilor? 

Răspunsurile respondenților: 

   Organul 

Modalitatea 

Numărul respondenților din cadrul DIP Numărul respondenților din 

cadrul OCP 

Pe fișe 1 (dar o metodă mai simplificată) 0 

În registre 3 (este mai greu de pierdut față de fișă, ) 2 

Altă modalitate 3 (bazele  de date sunt mai eficiente; 

evidența electronică – ușurarea lucrului, 

luînd în considerație că este sec. 21; ar  

trebui sa existe o metoda de evidenta 

mai reînnoită si rapida; fișele ar fi bine 

să fie excluse, să fie doar electronic și 

registru, fișele sunt lipsite de importanță 

în momentul cînd se duce evidenta 

electronică) 

2 (evidența concomitentă: fișa 

este utilă funcționarului, iar 

registrul este pentru evidență; 

utilizarea bazelor de date) 

Notă: majoritatea respondenților au optat pentru evidența electronică 

 

 

7. Care sunt impedimentele cauzate de petiționari la buna funcționare a sistemului de 

petiționare? 

Răspunsurile respondenților: 

 Adresarea concomitentă în mai multe instituții de rang diferit care nu pot fi comasate și 

examinate ca una singura. 

 Uneori din conținutul petiției nu este claritatea problemei abordate. 

 Ne formularea corecta a subiectului. 

 Condamnații nu cunosc sau nu țin cont de faptul ca petițiile sunt examinate doar de 

autoritatea competentă. Neindicarea problemei concrete, neindicare tuturor datelor de 

adresat. 

 Solicitările repetate lipsite de importanta. 

 Deseori informațiile expuse de petiționari nu corespund realității sau sunt expediate 

altor autorități necompetente de a examina petițiile respective 

Notă: 3 persoane sau abținut de la răspuns. 



 

8. Cum apreciați colaborarea cu instituțiile subordonate? 

Răspunsurile respondenților: 

a) Foarte bună-3 

b) Satisfăcătoare -9 

c) Insuficientă-0  

 

9. Cum apreciați colaborarea cu instituțiile ierarhic superioare? 

Răspunsurile respondenților: 

a) Foarte bună-3 

b) Satisfăcătoare -9 

c) Insuficientă -0 

 

10. Cum apreciați colaborarea cu alte organe? 

Răspunsurile respondenților: 

a) Foarte bună-0 

b) Satisfăcătoare -12 

c) Insuficientă-0  

 

11. Prin ce modalități se asigură comunicarea cu alte organe? 

Răspunsurile respondenților: 

 

 



12. Ați participat la instruiri care ar avea ca scop instruirea în domeniul petiționării (dreptul 

de petiționare, examinarea, lucrările ce țin de secretariat, etc)? 

Răspunsurile respondenților 

 

 

13. Cum considerați, care sunt motivele care stau la baza faptului că petiționarii nu se 

adresează direct organului pe care îl reprezentanți, dar înaintează petițiile altor organe, 

care ulterior sunt remise după competență organului din care faceți parte? 

Răspunsurile respondenților: 

 Din cauza neîncrederii în organ – 5 răspunsuri. 

 Pur subiectivă, pur și simplu petiționarii considera ca un organ ierarhic 

superior ar fi mai obiectiv și ar rezolva cu ușurința problema abordata. 

 Motivul de a face rău (expediază petiții în diferite organe, ulterior compară 

răspunsurile. 

 Nu cunosc ca executorul petiției care o va examina va fi din DIP și nu din 

cadrul instituției la care o adresează inițial. 

 Este nesatisfăcut de răspunsul primit anterior – 2 răspunsuri 

 De a avea ca proba în instanța de judecata, doar cuvintele nu le poți coase, ci 

un răspuns pe suport de hîrtie. 

 Studiile de care dispun petiționarii, lipsa examinării actelor normative prin 

care sunt indicate atribuțiile respective, necunoașterea legislației – 4 

răspunsuri. 

 

 

 

 



 

 

II.3. TRANSPARENȚA ÎN CADRUL SISTEMULUI DE EXAMINARE A PETIȚIILOR 

AL SERVICIILOR DE PROBAŢIUNE ŞI SISTEMULUI PENITENCIAR  

În conformitate cu Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–

2014, aprobat prin HG nr. 90 din 12.05.2011, în partea ce ține de asigurarea accesului la informaţie, 

a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere, este prevăzut obiectivul 4: 

promovarea dreptului la informare şi asigurarea transparenţei procesului decizional. Pentru 

realizarea acestuia sunt prevăzute asemenea acțiuni ca: 

 Informarea publicului (prin plasarea informaţiei pe panouri informative, pe paginile web 

ale autorităţilor publice etc.) despre modul de depunere şi examinare a petiţiilor, de 

contestare a acţiunilor şi deciziilor autorităţilor publice sau ale persoanelor competente, 

precum şi despre programul de audienţe; 

 Elaborarea de către  autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a listelor de 

informaţii de interes public ce urmează a fi plasate obligatoriu pe paginile web ale 

acestora; 

 Plasarea şi actualizarea informaţiei de interes public pe paginile web ale autorităţilor 

publice. 

Pagina web a organelor trebuie să conțină o rubrică, care să fie ușor identificată și accesată în 

partea ce ține de dreptul la petiționare. Consider că la acest capitol poate fi evidențiat următorul 

minimul necesar pe care organul trebuie să-l posteze pe paginile sale electronice: 

- Noțiunea petiției; 

- Actele normative în conformitate cu care se examinează petițiile (notificarea precum că 

examinarea petițiilor se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire 

la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994 şi altor acte normative permite petiționarului să 

facă cunoștință cu legea ce guvernează procedura de examinare a petițiilor și să facă act 

de obligațiile și drepturile sale; la acest capitol urmează a fi incluse și actele interne ce 

guvernează procesul de examinare a petițiilor; trebuie să existe posibilitatea accesării 

acestor acte direct de pe pagina respectivă); 

- Modalitățile de depunere (personal la sediu, în cutia pentru corespondență din incinta 

sediului, prin intermediul serviciilor poștale în plic, indicîndu-se sediul organelor, în 

formă electronică prin e-mail, în formă electronică direct pe pagina web); 



- Termenul de examinare; 

- Condițiile de formă ale petițiilor (Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se 

numele, prenumele şi domiciliul, iar indicarea e-mail-ului și a numărului de telefon pot 

facilita soluționarea petiției; condițiile de formă pentru petițiile electronice) 

- Posibilitatea de a adresa o petiție direct pe pagina web a organului. Volumul maxim al 

mesajului care poate fi inclus (ex.: maximum 2000 simboluri). Aici poate fi evidențiată 

recomandarea pentru petiționar să formuleze mesajul său într-o formă laconică. 

- Dreptul organului în caz de necesitate de a verifica autenticitatea petiționarului și dreptul 

de a solicita informații suplimentare; 

- Modalitatea de primire a răspunsului; 

- Responsabilitatea petiționarului de a face o descriere concretă a cazului, propunerii, 

utilizînd formulări clare a problemei. Aici se poate nota faptul, că în caz contrar organul 

va fi în imposibilitate să examineze petiția. 

- Garanția organului de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal. 

Pagina web a oricărei instituții constituie în primul rînd o sursă de informare. Acestea 

urmează a fi organizate în așa mod, încîtsă fie accesibile în primul rînd publicului larg. Informația 

plasată pe paginile electronice trebuie, în mod prioritar, să satisfacă necesitățile persoanelor care nu 

fac parte din sistemul de penitenciare sau probațiune și nici chiar a altor organ ale statului. Prin 

urmare informația trebuie să fie distribuită pe paginile web ale organelor, în așa măsură, în cît, 

informația de interes public, folositoare persoanelor din afara sistemului statului, să fie ușorgăsită. În 

acest sens, impactul vizual este determinat, acesta ajută persoanele care accesează pagina să 

găsească în mod rapid informația căutată. 

Materialul informativ privind dreptul la petiționare urmează a fi expus conform principiului  

KISS (rerpezentîndinițialele cuvintelor englezești "Keep it Simple and Stupid” sau mai nou ”Keep It 

Simple andStraight-forward”). Raportîndla zicalele noastre ar fi „Scurt, clar (simplu) și cuprinzător”. 

Cei ce gestionează paginile web, adesea,la plasare informației se concentrează foarte mult 

asupra faptului să o organizeze în mod laconic, ceea ce în viziune mea ar constitui o eroare. Faptul 

că informația plasată pe site se repete, constituie un avantaj pentru organe, informația este ușor 

găsită și ușor memorizată. Similar ne învață și tehnica celor 3T, care enunță: 

1. spune-le ce ai să le spui; 

2. apoi spune-le; 

3. apoi spune-le ce le-ai spus.  



În continuare vor fi analizate paginile web ale Ministerului Justiției, serviciilor de probațiune 

și sistemului penitenciar referitoare la sistemul de petiționare.  

Pagina web oficială a Ministerului Justițieiare plasate la loc vizibil datele sale de contact, 

atît pe interfața paginii, cît și la rubrica „Contacte”. Însă, pagina web a MJ nu conţine informaţii cu 

privire la serviciile de probațiune, în calitate de organ subordonat. Am constatat lipsa graficului de 

audiențe și informației cu privire la dreptul la petiționare și accesului la informație. 

Pagina web a MJ conține rubrici ce permit transmiterea mesajului direct de pe pagina MJ. În 

același timp, MJ a plasat informația analitică cu privire la petițiile parvenite în MJ în rubrica 

anunțuri, însă accesarea lor nu este disponibilă. În opinia mea, informația analitică urmează a fi 

plasate împreună cu toate actele de raportare. 

Pagina web a serviciilor probațiune conține puține informații cu privire la dreptul la 

petiționare și privind accesul al informație. Cu toate că pe pagina web sunt plasate date statistice ale 

serviciilor probațiune, domeniul petiționării nu este reflectat în acestea. Petiționarii nu au 

posibilitatea de a depune petiția direct pe pagina web a serviciilor probațiune.  

Graficele de audiență sunt înscrise în pagină, dar doar pentru conducători, iar pentru 

subdiviziunile OCP sunt indicate doar datele de contact. La aspectul datelor de contact, acestea sunt 

accesate ușor. Totodată, din informația despre serviciile probațiune se poate deduce ușor organul 

ierarhic superior, iar în acest sens interfața paginii web conține o rubrică Ministerul Justiției, care 

fiind accesata, duce direct la pagina MJ. 

Pagina weba sistemului penitenciar conține puțină informație în materia dreptului la 

petiționar, dar oferă posibilitatea de a lăsa un mesaj direct pe pagina web. Deși DIP elaborează 

informațiile analitice cu referire la sistemul de petiționare al acestuia, informațiile respective nu au 

fost găsite pe pagina web și nici informațiile instituțiilor subordonate. 

Ca și în cazul OCP informațiile de contact sunt ușor accesate, iar graficele de audiență ale 

conducătorilor sunt înscrise. 

Analizîndpaginile electronice oficiale ale altor instituții, am constata că petiționarii au 

posibilitatea nu doar de a transmite un mesaj laconic, dar și a încărca un document anexă la acest 

mesaj sau propriu-zis petiția.În acest sens poate fi aduse în exemplu paginile web ale preturilor mun. 

Chișinău
1
.   
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Informațiile cu privire la liniile fierbinți sunt plasate de către MJ, serviciile probațiune și 

sistemul penitenciar pe paginile electronice ale acestora, la un loc vizibil și cu o informație 

suficientă pentru a fi accesate. 

 Totodată, fiecare structură întreprinde măsuri de mediatizare. În această odine de idei, 

structurile în cauză se promovează pe site-uri de socializare precum www.facebook.com. Doar că 

acestea conțin informații vizavi de activitățile întreprinse dar nu și referitoare la sistemul de 

petiționare. 

Se salută, plasarea materialelor informative privind drepturile și obligațiile persoanelor cu 

care interacționează organele din sistemul penitenciar și serviciului probațiune. Un astfel de suport 

informativ reprezintă „Ghidul informativ”
2
 plasat pe site-ul sistemului penitenciar. Însă, cu părere de 

rău, acesta nu conține nici o informație cu privire la dreptul de petiționare sau accesul la informație. 

Un instrument modernîn vederea asigurării transparenței este aplicat de către OCP. Astfel, 

acesta pelîngă pagina sa oficială web acreat și o pagină individuală pe platforma de blogging 

„Wordpress”
3
. Pagina include datele de contact ale OCP și a tuturor subdiviziunilor structurale, 

articole ale OCP. Totuși, aceasta nu conține actualizări din luna iunie 2012. 

În această ordine de idei, doresc să remarc faptul că nu este pentru nimeni un secret că 

bugetele prevăzute pentru sistemul penitenciar și cele ale serviciilor de probațiune sunt insuficiente 

pentru acoperirea tuturor necesităților acestora. În asemenea condiții, alte organe adesea recurg la 

fundraising – colectarea de fonduri din afara bugetului de stat.Una din condițiile care permite 

atragerea de fonduri este și asigurarea transparenței oricărui organ, nimeni nu va acoperi cheltuielile 

nicicui,pînă nu se va asigura că organul este transparent și poate să asigure transparența și în 

continuare. 

Generalizînd analiza paginilor web ale MJ, serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar 

constat că organele asigură insuficient informarea persoanelor despre dreptul de petiționare și 

accesul la informație. De asemenea, o astfel de constatare este făcută în Raportul tematic 

„Implementarea Legii cu privire la probaţiune în Republica Moldova: probaţiunea penitenciară şi 

postpenitenciară” al dnei Aurelia Grigoriu, Avocat Parlamentar al Republicii Moldova. Avocatul 

parlamentar „din discuţiile cu deţinuţii s-a constatat informarea insuficientă a acestora cu privire la 

existenţa sistemului de probaţiune. Mulţi dintre deţinuţi nu-şi cunosc drepturile, pe care le oferă 

Legea cu privire la probaţiune,  de exemplu  să solicite şi să primească informaţii despre condiţiile 

controlului, să solicite şi să primească informaţii despre asistenţă şi consiliere, să solicite şi să 
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primească explicaţii referitor la drepturile sale, să participe la diverse programe organizate de 

organul de probaţiune
4
”. 

Serviciile de probațiune și sistemul penitenciar trebuie să ia toate măsurile pentru a informa 

persoanele despre dreptul de petiționare și accesul la informație, utilizînd cele mai diverse mijloace: 

pagina web, panouri, broșuri, întruniri, etc. O atenție deosebită trebuie să fie atrasă persoanelor 

deținute. Pentru acestea organele împreună cu societatea civilă și experții în domeniul urmează să 

elaboreze materiale informative despre dreptul de petiționare și accesul la informație și să asigure 

publicitatea lor. 

Consider că la capitolul transparenței în sistemul de petiționarea al serviciilor de 

probațiune și sistemului penitenciar, organele vizate mai au mult de muncit. Serviciile probațiune și 

sistemul penitenciar urmează să întreprindă acțiuni în vederea asigurării dreptului de petiționare. 

Mai mult ca atît, structurile vizate trebuie să întreprindă diverse campanii de informare a 

persoanelor despre sistemul de petiționare și să asigure accesarea informației cu privire la acest 

sistem în mod cît mai ușor. 

III. STANDARDELE ȘI CELE MAI BUNE PRACTICI INTERNAȚIONALE ALE 

SISTEMUL DE EXAMINARE A PETIȚIILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA 

SERVICIILOR DE PROBAŢIUNE ŞI SISTEMULUI PENITENCIAR 

 

Dreptul de petiționare este un drept prin care persoanele își manifestă libertatea de exprimare, 

libertatea de opinie și libertatea de gîndire și conștiință, aceasta presupunîndexistența unor pluralism 

de ide, crearea ideilor și expunerea acestora. 

Actele internaționale nu am menirea de a reglementa mecanisme concrete în domeniul 

asigurării drepturilor enumerate, în cea mai mare parte a lor scopul lor este de a asigura garanția și 

protecția dreptului.   

Cu toate că actele internaționale nu stabilesc mecanisme concrete pentru asigurarea dreptului 

de petiționare, acestea prevăd imperativul de reglementare la nivel național al acestui drept și vin cu 

minimul necesar care urmează a fi realizat de către fiecare stat. 

Astfel, în textul care urmează sunt reliefate mai multe standarde și practici internaționale ale 

sistemului de examinare a petițiilor în general, și referitoare la serviciile de probațiune și sistemul 

penitenciar în particular. 
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Legislațiile țărilor europene conțin definiții mai clare a petițiilor, precum și a diferitor tipuri 

de petiții. Astfel, Legea Republicii Portugheze nr. 43/90 privind exercitarea dreptului de petiționare, 

publicată în prima serie a „Diário da República” nr. 184 din 10 august 1990 și modificată prin actele 

nr. 6/93, 15/2003 și 45/2007, care au fost, respectiv, publicate în 1 Seria A „Diário da República” nr. 

50 din 1 martie 1993 , nr. 129 din 04 iunie 2003 , nr. 163 din 24 august 2007, reglementează la art. 2 

definiții pentru petiții. La acest articol legiuitorul portughez a prevăzut inclusiv și petiția colectivă. 

Potrivit art. 2, alin. (5) al legii menționate „petițiile, reprezentările, cererile și plângerile sunt numite 

colective atunci când sunt prezentate de către un număr de persoane prin intermediul unui singur 

instrument”. De asemenea este reglementat faptul că în cazul tuturor petițiilor, inclusiv și a celor 

colective este indicată o singură adresă pentru comunicarea răspunsului. 

În Articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este garanta dreptul de 

petiționare. În conformitate cu Art. 201, alin. (3) din Regulament de procedurăa Parlamentului 

European, adoptat de a șaptea legislatură în Martie 2011 Jurnalul Oficial L 116 , 05/05/2011 p. 0001 

- 0151, stabilește că „în cazul în care o petiție este semnată de mai multe persoane fizice sau juridice, 

semnatarii desemnează un reprezentant și reprezentanți supleanți care, în scopul prezentului titlu, 

sunt considerați a fi petiționari”.  

Art. 3 al legii portugheze, asigură o garanție deplină a dreptul de petiționare, prescriind că 

„dreptul de a adresa petiții este combinat cu alte mijloace de protecție a drepturilor și 

intereselor prevăzute de Constituție și de lege. Exercitarea acesteia nu ar trebui să fie limitată sau 

restricționată de guvernul constituțional sau de altă autoritate publică”. Prin urmare în cazul în care 

în legislația RM va fi inclusă o asemenea normă, vor dispărea multe divergențe dintre diferite 

autorități cu privire la faptul de competența cui este examinarea solicitării parvenite. 

 

Cercul titularilor dreptului de petiționare este mai larg pentru țările europene, astfel 

pentru persoanele juridice nu este prevăzută nici o limitare, contrar legii noastre care prevede că 

petițiile pot fi înaintate de persoane juridice doar în numele colectivelor acestora. 

 

Conform practicii altor state petiționarii pot să-și retragă cererea. La art. 227, alin. (4)din 

Regulament de procedură a Parlamentului European este reglementat că „Fiecare petiționar își poate 

retrage sprijinul pentru petiție în orice moment. După retragerea sprijinului de către toți petiționarii, 

petiția devine nulă și lipsită de efecte”. 



 

Întru buna funcționare a sistemului de petiționare, autoritățile din diferite state europene pot 

suspenda procedura de examinare a petițiilor. Astfel, LegeaCantonului Geneva cu privire la 

exercitarea dreptului de petiționare A 5 10 din 14 septembrie 1979(Intrarea în vigoare: 27 octombrie 

1979), la art. 4, alin. (3) prevede că „autoritatea poate amâna publicarea raportului săucândsubiectul 

cererii este același cu cel purtat în instanța de judecată” . 

 

Legislația RM conține reglementări insuficiente cu privire la confidențialitate și publicitate. 

Spre exemplu Regulament de procedură a Parlamentului European prescrie că odată înregistrate, 

petițiile devin, în general, documente publice, iar numele petiționarului și conținutul petiției pot fi 

publicate de Parlament din motive de transparență. Totodată, fără a aduce atingere dispozițiilor 

alineatului menționat supra, petiționarul poate solicita ca numele său să nu fie divulgat pentru a i se 

proteja viața privată, iar Parlamentul trebuie, în acest caz, să respecte această solicitare. De 

asemenea, petiționarul poate solicita ca petiția sa să fie tratată confidențial, iar în acest caz, 

Parlamentul ia precauțiile necesare pentru a garanta că nu este făcut public conținutul acesteia. 

Petiționarul este informat cu privire la condițiile exacte în care se aplică această dispoziție. 

 

Legislația țărilor europene conține reglementări în domeniul abuzului exercitării dreptului 

de petiționare. Astfel, pentru asemenea cazuri Republica Portugheze își rezervă dreptul de a 

identifica petiționarul. De asemenea sunt incluse prevederi conform cărora este stipulat că dreptul de 

a adresa petiții nu exclude răspunderea penală, disciplinară sau civilă în cazul în care exercitarea 

acestui drept încalcă interesele protejate de lege. Aceste reglementări permite sistemelor de 

examinare a petițiilor să fie mai viabile și responsabilizează petiționarii. 

 

Întru ridicarea nivelului calității asigurării dreptului la petiționare, statele europene realizează 

evaluarea activității organelor sale, care include și domeniul petiționării. Chiar și vecinii noștri, 

precum România au implementa un asemenea mecanism. La acest capitol poate servi exemplu 

rapoartele de evaluare a implementării Legii României nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. Un alt exemplu ar servi rapoartele de evaluare a activității 

Ministerului Afacerilor Interne al României, plasate pe pagina oficială a acestuia. Pentru ministerul 

în cauză, elaborarea acestor rapoarte nu este o practică nouă, primul raport datînddin anul 2004. 

Chiar și daca rapoartele MAI al României mai conțin mici carențe de la standardele unui raport de 



evaluare, acestea întrunesc per general criteriile unui asemenea raport. De pildă, Raportul de 

evaluare a activității desfășurate de Ministerul Afacerilor Interne al României în anul 2012
5
 nu 

conține compartimentul concluzii și recomandări ca denumire, dar cuprinde capitolul: Domenii 

prioritare de intervenţie pentru anul 2013. Analizînd raportul în cauă, consider că pentru a respecta 

structura unui raport de evaluare, autoritatea română a mers la un mic șiretlic și a utilizat tehnica de 

transformare a problemei în obiective, a înlocuit capitolul - concluziilor și recomandărilor, cu 

capitolul - Domenii prioritare de intervenţie pentru anul 2013, ceea ce nu reprezintă altceva decît 

ajustarea recomandărilor în obiective pentru înlăturarea deficiențelor. Este evident faptul, că o 

autoritate nu dorește să consemneze în mod direct deficiențele sale, iar modalitatea aleasă de către 

MAI al Românieiconstituie o practică binevenită. 

 

Legislația Republicii Moldova nu conține nici o prevedere referitoare la taxarea exercitării 

dreptului de petiționar. Spre exemplu, Constituția României, la art. 51, alin. (3) stabilește că 

„exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă”. 

La acest capitol, se face subliniat faptul, că taxele de stat în Republica Moldova sunt 

reglementate în Legea nr. 1216-XII taxei de stat din 03.12.1992. Legea în cauză nu conține 

prevederi în partea ce ține de exercitarea dreptului de petiționare. Totodată, la art. 4 din legea 

menționată sunt prevăzute înlesnirile vizînd taxa de stat. Aici, la alin. (5) și-a găsit existența 

prevederile potrivit cărora, „ în conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari, sînt scutite 

de taxa de stat cererile adresate avocatului parlamentar”.  

Art. 7 al Legii 1216/1992 stabilește cazurile în care sunt restituite taxele de stat. Astfel, aici 

își regăsește reflecție și cazul de restituire a cererii (plîngerii) sau refuzului de a o primi. Aceste 

reglementări ar crea impresia că cererile (plîngerile) sunt taxate. 

Deși nu îmi sunt cunoscute cazuri privind taxarea exercitării dreptului de petiționare, îmi 

exprim părerea, că legiuitorul pentru a preîntîmpina cazuri în care primirea, examinarea și 

soluționarea petițiilor să fie taxate ar urma să includă prevederi similare celor din Constituția 

României în legislația națională. Prevederi similare sunt incluse și în legislația Republicii 

Portugheză. 

 

Pentru sistemul penitenciar și serviciile de probațiune practicile enumerate mai sus sunt de 

asemenea valabile. De asemenea, diverse instrumente internaționale prescriu garanții suplimentare 
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pentru aceste autorități. În această ordine de idei, în conformitate cu pct. 14 din Recomandarea 

CM/Rec(2010)1 Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la Regulile de Probațiune 

ale Consiliului Europei, adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 

adunare a Vice-miniştrilor, prescrie că „vor exista proceduri accesibile, imparțiale şi eficiente de 

depunere a plângerilor în privința serviciului de probațiune”. 

Partea a VII-a din Recomandarea menționată, stabilește procedurile de depunere a 

plângerilor, inspecție şi monitorizare. Conform acestei părți este prevăzut următoarele: 

- Legislația naționalăva prevede proceduri clare, accesibile şi eficiente pentru 

investigarea şi răspunderea la plângerile referitoare la practica de probațiune. 

- Aceste proceduri trebuie să fie echitabile şi imparțiale. 

- În toate cazurile, reclamantul va fi informat în mod corespunzător despre proces şi 

concluziile anchetei. 

- Agențiile de probațiune se vor asigura de faptul căexistăsisteme fiabile pentru 

monitorizarea şi îmbunătățirea propriilor practici şi căacestea respectăstandardele 

existente. 

În sensul prezentei recomandări, conform glosarului termenilor utilizați, plîngerease 

referăatât la depunerea unei cereri în fața unei autorități judiciare, cât şi la apelul înaintat unui organ 

administrativ. 

Legislația națională corespunde prescrierilor indicate în recomandarea indicată supra. În 

această ordine de idei legislația Republicii Moldova, oferă posibilitate petenților să se apere atît pe 

cale extrajudiciară, cît și judiciară. Totodată, mecanismele prevăzute în actele normative ale țării 

noastre sunt satisfăcătoare și se încadrează în prevederile stipulate în recomandare. 

 

În concluzie relev faptul că majoritatea practicilor și standardelor enumerate sunt aplicate 

și în cadrul sistemului penitenciar și a serviciilor de probațiune ale RM, doar că acestea nu își 

regăsesc reflectare în legislația națională. 

  

 

III. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Sistemul de examinare a petițiilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi sistemului 

penitenciar este unul general pentru întreg sistem de examinare a petițiilor al Republicii Moldova, prevăzut de 

Legea 190/1994 și HG 208/1195.  



Serviciile de probațiune și sistemul penitenciar aplică relativ corect normele legislației în vigoare. 

Totuși există și cîteva carențe la implementarea cadrului legal în domeniul petiționării. Serviciile de 

probațiune și sistemul penitenciar urmează să delimiteze cu strictețe lucrările de secretariat aferente petițiilor 

de alte lucrări de secretariat, precum și să determine cu strictețe petițiile și categoriile acestora. Totodată, unul 

din motivele de bază a stagnării sistemului de petiționare în cadrul serviciilor de probațiune și sistemului 

penitenciar este atitudinea pasivă a factorilor de decizie, care ulterior este preluată de tot personalul. 

Pe parcursul studiului sunt făcute o serie de concluzii și recomandări. Totodată acestea sunt rezumate 

și comasate și în prezentul capitol. 

 

Recomandări pentru Parlament, Guvern, MJ, serviciile probațiune și sistemul penitenciar: 

- Să ajusteze cadrului legal în partea ce ține de sistemul de petiționare: 

o Modificarea Legii 982/2000 în partea ce ține de cerințele privind remiterea cererilor după 

competență; 

o Ajustarea cadrului legal cu privire la organizarea audiențelor persoanelor. Luînd în 

considerație că există mai multe acte normative care reglementează acest subiect, iar uneori 

acestea sunt contradictorii urmează să fie înlăturare prevederile divergente; 

o Perfecționarea Legii 190/1994 și HG 208/1995: 

 Să stabilească definiții unice pentru petițiile electronice, reglementarea petițiilor 

verbale, petițiilor colective, petițiilor repetate. 

 Urmează să fie înlocuită expresia „petiția se depune în scris sau în formă electronică” 

cu expresia „petiția se depune în scris, pe suport de hîrtie sau în formă electronică”. 

 Să introducă prevederi: care să asigure netaxarea exercitării dreptului de petiționare; 

care ar preveni abuzul dreptului de petiționare (identificarea petiționarului la 

necesitate, răspunderea pentru încălcarea legislației în vigoare, etc.); cu privire la 

dreptul petiționarilor de a-și retrage cererea, dreptul organelor de a suspenda 

examinarea și cazurile de suspendare. 

 Să prevadă posibilitatea examinării și soluționării petițiilor în paralel cu alte 

mecanisme legale (ex: urmărea penală, etc.). 

 Să perfecționeze mecanismul de evidență a petițiilor. Mecanismul prevăzut în aceste 

acte normative este unul învechit, întortocheat și care conține lacune.  

Astfel, legislația în materie de petiționarea urmează a fi modificată, 

completată cu noțiuni și proceduri clare.În această ordine de idei constat că multe 

proceduri sunt dublate și există formalități lipsite de rost. 

Crearea unui tip de sistem de evidență electronică a petițiilor unic și 

excluderea fișelor de evidență și control ținute în mod manual ar economisi foarte 



mult timp. De asemenea, în caz de necesitate pentru a ține evidența manuală a 

petițiilor poate fi instituit un registru de evidență a petițiilor, care de obicei este ținut 

de către organe. Totuși, consider că în cazul în care va fi elaborat un program unic și 

sigur pentru evidența petițiilor această necesitate dispare. În cazul acesta fișa de 

evidență și control este generată în mod automat și poate fi printată pentru semnare.  

Mai mult ca atît, luînd în considerație că la moment tehnologiile sunt foarte 

avansate, fiecare funcționar poate avea cheia sa de acces la bazele de date electronice, 

iar utilizarea sistemului poate fi restricționat la diferite compartimente. Astfel, 

repartizarea poate fi în mod electronică, drept urmare evitîndu-se tipărirea fișei și 

irosirea hîrtiei și a timpului. Bazele de date permit gestionarea eficientă și rapidă a 

sistemului de petiționare.  

 Să reglementezemecanismele de efectuarea a controlului, a procesului de elaborare a 

informațiilor analitice sau încă mai oportun este să le comaseze șisă le înlocuiască cu 

procedurile de monitorizare, evaluare și autoevaluare a sistemului de petiționare și să 

stabilească mecanisme viabile ale acestora, cu indicarea criteriilor de aplicare. 

- În cazul în care nu se dorește modificarea legală a mecanismului de evidență a petițiilor, este 

necesar măcar să fie creată o bază de date care ar permite sistematizarea datelor ce vizează 

sistemul de petiționare și extragerea de date statistice pe diverse categorii. Politicile statului 

în domeniul petiționării sunt îndreptate în vederea trecerii de la evidența manuală a petițiilor 

spre cea electronică. Analizînd bazele de date deținute de diferite structuri acestea se 

diferențiază de la o instituție la alta, iar altele nici nu dețin asemenea mecanisme electronice. 

Totodată, organele cheltuiesc sume considerabile pentru elaborarea și mentenanța acestora. 

Prin urmare ar fi mult mai rațional din punct de vedere funcțional și economic, elaborarea 

unei baze de date a petițiilor pentru toate organele, care ar permite conexiuni între organele 

subordonate. O asemenea bază de date nu doar ar unifica practicile aplicate dar ar ridica 

randamentul utilității bazelor de date. 

- Să creeze un mecanism unic care ar permite identificarea organului competent de soluționarea petiției. 

Totodată, un asemenea mecanism poate fi elaborat la nivelul MJ, care ar include toate organele 

subordonate și competențele acestora. Acest mecanism ar permite transmiterea directă după 

competență a petițiilor și va fi evitată „plimbarea” petițiilor prin diferite organe. 

- Să asigure elaborarea unui ghid pentru funcționarii încadrați în sistemul de petiționare care ar 

prevedea atribuțiile și comportamentul acestora, care ar include nu doar prevederile legale dar și 

norme etice. Ghidul urmează a fi scris într-un limbaj simplu și exemplificat. Un asemenea ghid ar 



unifica practica, ar facilita activitatea funcționarilor și ar permite deslușirea corectă a prevederilor 

normative. 

- Consolidarea rolului Ministerului Justiției și al Guvernului în exercitarea obligațiilor pozitive. 

- Să întreprindă măsuri în vederea sporirii nivelului de cooperare între organe pentru examinarea și 

soluționarea justă a petițiilor. 

- Organizarea cursurilor de pregătire profesională și cursurilor de instruire cu referire la sistemul de 

petiționare, întru excluderea practicilor defectuoase și uniformizarea aplicării actelor normative în 

domeniu. 

- Intensificarea campaniilor de informare privind dreptului la petiționare și sistemul ce vizează acest 

drept, inclusiv prin elaborarea de materiale informative. Asemenea materiale trebuie plasate în 

structurile serviciilor de probațiune și sistemului penitenciar. Totodată, instituțiilor penitenciare 

trebuie să fie încurajate să dețină asemenea materiale în bibliotecile penitenciarelor. 

- Guvernul trebuie să adopte o poziție mai fermă față de organele statului care nu cunosc și/sau nu 

doresc să asigure dreptul de petiționare. Acesta trebuie să-și consolideze eforturile pe acest segment 

pentru a preveni, pedepsi și eradica încălcarea drepturilor persoanelor la petiționare. 

- Deoarece situaţia reală ce ține de standardele minimale de detenţie pentru deţinuţi este una nu întru 

totulsatisfăcătoare în Republica Moldova, statul urmează să întreprindă toate măsurile pentru a 

asigura respectarea drepturilor omului pentru persoanele în detenţie. O bună parte de petiţii sînt 

generate reclamându-se încălcarea acestor standarde. La acest capitol, DIP și Administrația 

Penitenciarilor trebuie să asigure un comportament adecvat al personalului în raport cu persoanele 

deţinute, Guvernul trebuie să asigure condiţiile umane ale detenţiei pentru a le satisface cerinţele 

minime de bază (alimentarea, îmbrăcămintea, îngrijirea sanitară, facilităţile igienice şi sanitare, 

comunicarea cu lumea exterioara, lumina, oportunitatea de mişcare, viaţă privată). Realizarea tuturor 

acestor obligațiuni va duce la satisfacerea sarcinii de asigurare a  respecte demnitatea umană a 

persoanei și în consecință va determina scăderea numărului de petiții. 

 

Recomandări pentru Ministerul Justiției, sistemul penitenciar și serviciile de probațiune: 

- Să-și consolideze mecanismele de examinare a petițiilorîn vederea examinării și soluționării petițiilor 

în mod imparțial, în detaliu și în timp util. 

- Să întreprindă măsuri în vederea ridicării nivelului de conștientizare a importanței dreptului de 

petiționare. Consider că atitudinea ostilă față de sistemul de petiționare constituie unul din principalii 

flageluri a stagnării acestui sistem, iar cu precădere această atitudine este manifestată de factorii de 

decizie din organele vizate. 

- Personalul MJ, sistemului penitenciar și serviciilor probațiune manifestă o iniţiativă insuficientă, 

lucrul în mare parte desfăşurîndu-se la nivel birocratic, în birou, evitînd practicile ieşirilor pe teren şi 



metodologiile de lucru de contactare a petiționarilor în mod direct. Chiar și în cazul examinării 

petițiilor cu deplasarea la petiționar aceste proceduri nu sunt reglementate prin acte interne, fiind 

aplicate în mod abstract după părerea personalului.  

- Să stabilească programele de audiență a persoanelor în conformitate cu legislația în vigoare, iar 

conducerea organelor vizate să acorde o atenție mai sporită acestui segment; 

- Să-și revizuiască toate politicile, instrucțiunile, regulamentele pentru a asigura că acestea nu 

contravin drepturilor și libertăților persoanelor și să le perfecționeze în vederea asigurării dreptului de 

petiționare; 

- Să stimuleze și să sancționeze personalului din cadrul sistemului de petiționare în conformitate cu 

activitatea desfășurată de către funcționar, să aplice și alte măsuri decît cele prevăzute în mod direct 

de legislație. 

- Să elaboreze și să stabilească criterii/indicatori de colectare a datelor statistice unici, care ar permite 

obținerea de concluzii pertinente sistemului de activitate a organelor și formularea de obiective 

pentru îmbunătățirea activității acestora. Să colecteze informația pe diverse tipuri de petiții, inclusiv 

și cereri prealabile. 

- Să perfecționeze paginile web pe care le administrează. Să posteze informații cu privire la dreptul de 

petiționarea și dreptul la informare, precum și graficele de audiență nu doar a conducătorilor 

organelor dar și conducătorilor subdiviziunilor structurale. Pentru asigurarea transparenței organele 

trebuie să plaseze toate informațiile analitice cu privire la sistemul de petiționare. 

 

Recomandări ce vizează MJ: 

- În următorul proiect alHotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor legislative și normative 

care urmează a fi monitorizate, precum și a organelor centrale de specialitate ale administrației 

publice responsabile pentru efectuarea monitorizării, precum și a termenilor de realizare a 

monitorizării, a Legii 190/1994 și a HG 208/1995. 

- Să monitorizeze și să evalueze în mod permanent activitatea organelor subordonate în partea ce ține 

de asigurarea dreptului de petiționare și dreptului la informare. 

- Să respecte procedura de transmitere a petițiilor după competență organelor subordonate. 

 

Recomandări pentru serviciile de probațiune: 

- Să țină lucrările de secretariat aferente petițiilor în conformitate cu prescrierile legale (înscrierea 

completă în fișele de post, constituirea dosarelor petițiilor pentru fiecare an în parte, ducerea 

evidenței registrului audiențelor persoanelor). 

- Să perfecteze fișele de post în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. 

- Să elaboreze în termene legale informațiile analitice. 



- Să întreprindă acțiuni de mediatizare a serviciilor de probațiune și a dreptului de petiționare. 

 

Recomandări pentru sistemul penitenciar: 

- Să asigure instruirea continuă a personalului cu privire la sistemul de petiționare. 

- Să întreprindă toate măsurile ca în toate răspunsurile la petiții să se facă referire la normele de drept. 

- Să asigure realizarea un studiu cu privire la conținutul petițiilor parvenite în sistemul penitenciar. 

Realizarea unei asemenea acțiuni va permite determinarea respectării drepturilor și libertăților 

persoanelor deținute, inclusiv și a dreptului la petiționare. 

- Să perfecționeze mecanismele de examinare a petițiilor existente în instituțiile penitenciare. Luînd în 

considerație circumstanțele în care se află deținuții, toate procedurile urmează a fi normate. Mai mult 

ca atît, termenele de examinare a petițiilor pentru anumite subiecte mai sensibile pot fi scurtate. 

Totodată, în unele cazuri Legea 190/1994 garantează mai bine realizarea dreptului de petiționare, 

decît legislația execuțională. În această ordine de idei, legislația execuțională urmează a fi revăzută și 

perfecționată, în special Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.  

- Să elaboreze materiale informative despre dreptul de petiționare și accesul la informație și să asigure 

publicitatea lor. De asemenea pot fi completate materialele informative de care dispun și cu prevederi 

privind dreptul de petiționare. 

- Elaborarea informațiilor analitice pentru întregul sistem penitenciar și nu doar pentru DIP și fiecare 

instituție penitenciară în parte. 

 

Recomandări pentru societatea civilă (organizațiile necomerciale): 

- Să-și asume responsabilitatea de a monitoriza activitățile organelor statale în vederea asigurării 

dreptului la petiționare, în special a deținuților. 

- Organizațiile necomerciale care lucrează cu deținuții trebuie să dezvolte și să consolideze programe 

de asistență complexă, inclusiv juridică și de informare privind dreptul de petiționare și dreptul la 

informare. 

- Să-și perfecteze capacitățile de advocacy, pentru realizarea campaniilor cu scopul de a preveni și 

interzice încălcările dreptului de petiționare și a accesului la informație. 
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