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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

HOTĂRÎRE nr. _____  
din_____________  

Chişinău 
 

cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 1322 din 8 decembrie 2016  

_________________________________________________________________ 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 

privind monitorizarea electronică a persoanelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr. 441-451, art. 1414), se modifică după cum urmează: 

1. În Regulament: 

1) punctul 2 se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins: 

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

sau restricţii.”. 

2) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Monitorizarea electronică se aplică persoanelor stabilite la pct. 2 pentru a urmări 

respectarea obligaţiilor şi restricţiilor stabilite de către instanţa de judecată, a obligaţiei/restricţiei 

stabilite de către şeful instituţiei penitenciare, sau, după caz, obligaţiei/restricţiei stabilite de către 

şeful organului de poliție.”. 

3) la punctul 6, cuvintele „printr-o brăţară specială instalată la mînă sau picior” se substituie 

cu cuvintele „printr-un dispozitiv special, care constă din brăţară specială sau dispozitiv mobil”. 

4) la punctul 10, după cuvintele „în conformitate cu art. 216 şi 217 din Codul de executare,” 

se completează cu cuvintele „sau la demersul şefului organului de poliție,”. 

5) la punctul 11, după cuvintele „de a fi supusă monitorizării electronice,”, se completează 

cu cuvintele „a demersului şefului instituţiei penitenciare sau a demersului şefului organului de 

poliție,”. 

6) punctul 14 va avea următorul cuprins: 

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

monitorizării electronice, consilierul de probaţiune ataşează un dispozitiv special, care constă din 

brăţară specială sau dispozitiv mobil, fapt despre care informează subdiviziunea specializată 

pentru a întreprinde măsuri în vederea conectării utilajului electronic la platforma software.”. 

7) la punctul 15, cuvintele „ ,inclusiv din motive religioase, sau” se exclud, iar după 

cuvintele „în instituţia penitenciară” se completează cu cuvintele „sau la organul de poliție”. 



8) la punctul 16, cuvintele „brăţara specială instalată la mînă sau picior” se substituie cu 

textul „dispozitivul special ataşat”. 

9) se completează cu punctele 171 și 172 cu următorul cuprins: 

„171. În cazul în care persoanele stabilite la pct. 2 părăsesc zona de deplasare, zona şi/sau 

locul unde este interzis să se deplaseze, ignorînd indicaţiile angajaților organelor de probaţiune 

de a reveni în perimetrul zonei sale de deplasare, consilierul de probaţiune sau, după caz, 

subdiviziunea specializată informează de îndată instituţia penitenciară sau organul de poliție 

pentru a interveni operativ la reţinerea acestora. 

172. La prezentarea persoanelor stabilite la pct. 2 subpct. 1) la Biroul de probaţiune însoţite 

de angajatul organului de poliție, consilierul de probaţiune întocmește un act de constatare a 

încălcării obligaţiei/restricţiei în cadrul sistemului de monitorizare electronică anexînd la dosarul 

personal explicaţiile persoanei monitorizate electronic cît şi a angajatului organului de poliție, iar 

ulterior analizînd toate circumstanţele/împrejurările cauzei, consilierul de probaţiune va înainta, 

un demers în instanţa de judecată pentru anularea liberării de pedeapsa penală şi trimiterea 

persoanei în penitenciar pentru a executa pedeapsa stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată.”. 

10) se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins: 

„201. În cazul stabilirii faptului deteriorării intenţionate şi refuzului benevol de a achita 

costul utilajului electronic de către persoanele stabilite la pct. 2, Inspectoratul Naţional de 

Probaţiune intentează o acţiune civilă în instanţa de judecată pentru rambursarea costului 

utilajului electronic.”. 

11) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins: 

„231. În cazul încălcării repetate a obligației/restricției cu stabilirea anumitor 

obligaţii/restricţii sau deteriorării intenţionate a utilajului electronic, consilierul de probaţiune 

sau, după caz, subdiviziunea specializată informează imediat şeful organului de poliție pentru a 

întreprinde măsurile conform legislaţiei în vigoare.”. 

12) punctul 25: 

la subpunctul 2), cuvintele „brăţara specială instalată la mînă sau picior de monitorizare 

electronică" se substituie cu textul „dispozitivul special ataşat”; 

la subpunctul 5), cuvintele „brăţărilor speciale instalate la mînă sau picior” se substituie cu 

textul „dispozitivelor speciale ataşate”; 

la subpunctul 7), cuvintele „deconectarea brăţării speciale instalate la mînă sau picior şi 

întreruperea conexiunii acesteia” se substituie cu cuvintele „deconectarea dispozitivului special 

ataşat şi întreruperea conexiunii acestuia”. 

13) punctul 26: 

la subpunctul 2), cuvintele „instalează brăţara specială la mîna sau la piciorul” se substituie 

cu cuvintele „ataşează dispozitivul special”. 

la subpunctul 3) se completează cu cuvintele „ , sau de către şeful organului de poliție”. 

14) la punctul 27 subpunctul 4) se completează cu cuvintele „ , sau de către şeful organului 

de poliție”. 

15) la punctul 29 subpunctul 2), cuvintele „brăţării speciale” se substituie cu cuvintele 

„dispozitivului special”. 

16) în anexa nr. 1 cuvintele „brăţării electronice” se substituie cu cuvintele „dispozitivului 

special”. 

17) în anexa nr. 2: 

după cuvintele „demersul instituţiei penitenciare,” se completează cu cuvintele 

„organului de poliție”; 



după cuvintele „schimbarea măsurii de pedeapsă” se completează cu cuvintele „ , sau 

după caz măsurii preventive”. 
 

 

PRIM-MINISTRU   

       

Contrasemnează: 

Ministrul justiției         

 

 


