
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor Societăţilor Civile 

la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Nr. Organul 

competent 

Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

9.  Misiunea 

Norvegiană de 

Experţi pentru 

Promovarea 

Supremaţiei 

Legii în 

Moldova 

NORLAM apreciază posibilitatea de a oferi comentarii pe marginea 

proiectului de lege cu privire la Probaţiune elaborat de Ministerul Justiţiei 

în colaborare cu Oficiul Central de Probaţiune (OCP). Datorită 

intervalului scurt de timp, NORLAM a comentat cu prioritate doar unele 

articole din proiectul de lege cu privire la probațiune. 

Comentariu general 

Proiectul de Lege cu privire la probațiune cuprinde toate aspectele 

legate de probaţiune de la organizare, pînă la personal şi subiecţii ai 

probațiunii. Cu toate acestea, NORLAM propune reglementarea anumitor 

aspecte mai degrabă în acte subordonate, decît în lege. Prin reglementarea 

detaliată a sarcinilor probaţiunii în lege se exclude un grad necesar de 

flexibilitate. Fiind o instituţie dinamică în proces de adaptare la evoluţiile 

continue pe plan internațional, OCP ar trebui să fie în măsură să facă 

modificările necesare la sarcinile și funcțiile sale, fără să depindă de 

aprobarea Parlamentului. Conținutul art. 16. Dosar personal poate fi 

reglementat în regulamente, instrucţiuni sau îndrumare metodice, în timp 

ce art. 31. Consiliului Consultativ al probațiunii poate fi inițiat prin 

Hotărîre de Guvern, mai degrabă decît prin lege. De asemenea, conținutul 

art. 35. Competenţa consilierului de probațiune pot fi reglementată prin 

acte interne ale OCP şi în fişele de post. Acest lucru ar oferi OCP-ului 

flexibilitatea necesară într-un domeniu atît de progresiv şi inovator ca 

probațiunea. 

 

 

Comentarii pe marginea unor articole selectate 

Art. 2. Noţiuni principale oferă clarificări asupra sensului şi 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parţial.  Normele art. 31 din 

proiectul de lege prevăd reglementări 

generale referitoare la Consiliui 

Consultativ al probațiunii, iar  alin. (2) al 

articolului în cauză stauiază că, 

regulamentul de organizare şi funcţionare a  

Consiliului Consultativ al probaţiunii va fi 

aprobat de Ministerul  justiţiei, astfel 

asigurîndu-se flexibilitatea sarcinii 

probaţiunii. Principiul flexibilităţii 

probaţiunii este asigurat şi în cazul art 35 

al proiectului, deoarece reglementarea 

detaileată a competenţelor consilierului de 

probaţiune sunt stabilite în Hotărîrea de 

guvern nr. 827 din 10.09.2010 privind 

organizarea şi funcţionarea irganelor de 

probaţiune. 

 

 

 

Nu se acceptă.  



conţinutului termenilor folosiţi în proiectul de lege cu privire la 

probaţiune. În ceea ce privește noţiunea de subiect al probaţiunii – 

persoana asupra căreia se exercită activităţile de probaţiune, NORLAM 

sugerează limitarea acestei noţiuni la persoanele condamnate în evidenţa 

probaţiunii și persoane în privinţa cărora se întocmesc referate. Acest 

lucru va asigura faptul că probațiunea se va concentra asupra grupului-

țintă, și va permite instituţiei să-şi limiteze implicarea în alte domenii 

unde competența probaţiunii ar putea fi considerată la fel de valoroasă. 

Punctul de vedere al experţilor NORLAM asupra grupului țintă în 

Probațiune a fost prezentat în scrisoarea noastră din 11 iulie 2013 

Comentariile Misiunii NORLAM pe marginea proiectului de Concept de 

dezvoltare a instituției probațiunii care să contribuie la siguranța 

comunității prin reabilitarea efectivă în societate a delicvenților (a se 

vedea anexat). 

Mai mult decît atît, din cîte înțelegem noi, noţiunea de probaţiune 

sentinţială în comunitate (art.2) lasă la o parte subiecţii probațiunii 

condamnaţi la munca neremunerată conform art. 67 Cod Penal al RM şi 

se referă doar la persoane liberate de pedeapsa penală. 

 

Cu referire capitolul IX din Codul penal al Republicii 

Moldova - Liberarea de pedeapsa penală, NORLAM ar dori 

să sublinieze confuzia care apare atunci cînd ne referim la 

persoanele condamnate ca liberate de pedeapsa penală. Dat 

fiind perceperea generală a noţiunii liberare drept scutire, şi 

știind că consilierii de probațiune și-au exprimat îngrijorarea 

că subiecții probațiunii privesc pedeapsa Condamnarea cu 

suspendarea condiționată a executării pedepsei conform art. 

90 Cod Penal drept o pedeapsa ce nu necesită implicarea 

subiectului, NORLAM sugerează că terminologia în proiectul 

În prezentul proiect este definit inclusiv 

şi activitatea de probaţiune ceea ce 

limitează competenţele consilierului de 

probaţiune în concordanţă cu competenţele 

menţionate în prezenta propunere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Deoarece în conformitate cu art. 3 lit. f) 

din proiect subiecţii probaţiunii sunt şi 

persoanele condamnate la munca 

neremunerată în folosul comunităţii. 

 

Nu se acceptă.  
Liberarea de pedeapsă penală conform 

art. 89 din Codul Penal nu scuteşte 

persoana de răspundere penală conform 

art. 53 din Codul Penal. Mai mult de cit 

atit, pedeapsa penală face parte din 

răspunderea penală şi în modul 

corespunzător liberarea, de facto, de la 

executarea pedepsei penale, nu înlătură 

survenirea efectelor juridice a răspunderii 

penale (ex. antecedentul penal). Iar 

controlul si supravegherea persoanelor 



Legii cu privire la probațiune , precum și în Codul penal să fie 

modificată. Un termen mai precis pentru ar putea fi „pedeapsa 

penală condiționată”, sau „liberare condiționată de pedeapsa 

penală”. Respectiv, propunem să fie reformulate 

corespunzător noţiunea de probaţiune sentinţială în comunitate 

art. 2, de asemenea art. 4 Resocializarea şi art. 19 Probaţiune 

sentenţială în comunitate.  

 

Art. 3. Principiile probaţiunii prezintă o clarificare precisă și temeinică 

a principiilor necesare pentru a proteja demnitatea subiectului probațiunii, 

a consilierilor de probațiune precum şi a probațiunii ca organizație. 

NORLAM susține importanța dată principiilor prin plasarea lor în prima 

parte a Legii cu privire la probațiune, nu în ultimul rînd accentul pus pe 

prezumția nevinovății și principiul de confidențialitate. 

 

Art. 4 . Resocializare (1) din nou se referă la persoanele 

liberate de pedeapsa penală, lăsînd la o parte persoanele 

condamnate la muncă neremunerată conform art. 67 Cod 

Penal. NORLAM sugerează precizarea faptului că activitatea 

de resocializare se referă la persoane condamnate. 

 

Art. 4. (2) Persoanelor liberate înainte de termen de 

pedeapsă la solicitarea acestora li se aplică supravegherea, 

asistenţă şi consiliere, se pare că conţine o mică eroare. 

NORLAM presupune că alineatul se referă la persoanele 

condamnate liberate din penitenciar înainte de termen, prin 

urmare supravegherea, asistența și consilierea este obligatorie, 

nu la solicitarea condamnatului. 

liberate de pedeapsa penală ii revine 

Oficiului central de probatiune conform 

legislaţiei in vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Deoarece în conformitate cu art. 3 lit. f) 

din proiect subiecţii probaţiunii sunt şi 

persoanele condamnate la munca 

neremunerată în folosul comunităţii. 

 

 

 

     Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 5. Evidenţa subiecţilor probaţiunii este în conformitate 

atît cu actuala Lege cu privire la probațiune, cît și cu 

recomandările Consiliului Europei. NORLAM propune 

adăugarea unei referinţe pentru cazurile în care se depistează 

încălcarea dispoziţiilor articolului respectiv (conform Legii cu 

privire la protecția datelor cu caracter personal din 2008). 

 

Art. 10. Programe probaţionale (1) Programe probaţionale 

sînt programe de corecţie a comportamentului social şi de 

adaptare socială a subiecţilor probaţiunii şi se desfăşoară 

individual şi/sau în grup. Experţii NORLAM propun 

adăugarea prevederii ca programele probaţionale să fie 

aprobate de către CPO pentru a asigura calitatea programelor 

aplicate. 

 

Art. 13. descrie Drepturile și obligațiile subiecților de 

probațiune. NORLAM apreciază claritatea acestui articol și 
sugerăm următoare suplimentare: 

(1) Subiecţii probaţiunii sunt în drept: d) să participe la 

diverse programe desfăşurate de autorităţile publice, serviciul 

de probaţiune şi asociaţiile obşteşti naţionale şi internaţionale, 

atunci cînd consilierul de probațiune consideră necesar. 

Propunem acest lucru din considerentul că consilierul de 

probațiune trebuie să decidă grupul- țintă pentru program, și 
prin urmare, participanții să participe la programe relevante 

pentru nevoile lor.  

 

 

        Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Stabilirea unei limite de către consilierul 

de probaţiune va constitui o îngrădire a 

dreptului său garantat de art. 13 alin (1) lit. 

d). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art.14. Principalele direcţii ale activităţii de probaţiune 

litera a) face referire la persoana în conflict cu legea, 

NORLAM sugerează folosirea mai degrabă a noţiunii subiect 

al probaţiunii.  

Art. 14. f) desfăşurarea programelor individuale şi a 

programelor de grup, concentrarea resurselor din comunitate 

pentru soluţionarea problemelor psihosociale ale subiecţilor 

probaţiunii sugerăm să fie reformulat după cum urmează:  

f) desfăşurarea programelor individuale sau programelor de 

grup, concentrarea resurselor din comunitate cu scopul de a 

asista subiecţii probaţiunii în soluţionarea problemele psiho-

sociale.  

Prin aceasta, se clarifică faptul că consilierul de probaţiune 

este un facilitator, iar problemele subiecților de probațiune nu 

pot fi soluționate fără angajamentul și implicarea persoanei 

condamnate.  

 

Art. 15. enumeră tipurile de probațiune, cu toate acestea, 

prevederile acestui articol nu se răsfrîng asupra persoanelor 

condamnate la privare de dreptul de a ocupa anumite funcţii 

sau de a exercita o anumită activitate (art. 65 Cod Penal). În 

cazul în care aceasta presupune faptul că persoanele private de 

aceste drepturi ar trebui să nu mai fie în responsabilitatea 

probațiunii, NORLAM sprijină pe deplin această idee. Însă, 

ştiind că această categorie de condamnaţi este menționată în 

mod expres în Legea cu privire la probațiune în vigoare, reise 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



că această presupunere nu-i fundamentată.  

Totuşi, NORLAM foloseşte această ocazie pentru a 

recomanda scutirea serviciului de probaţiune de inplicarea în 

cazurile privind art. 65 CP, pentru că nu are relevanţă pentru 

probaţiune. Legislația actuală permite existenţa unor situaţii ce 

trezesc îngrijorări, din moment ce informații sensibile, cum ar 

fi condamnarea unei persoane, sunt distribuite la întreprinderi 

şi organizaţii, la care persoana respectivă poate nici nu are 

intenţia să se angajeze. Avînd în vedere dreptul la viața privată 

a persoanelor şi Legea cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal (2008), NORLAM recomandă renunţarea la 

această practică. 

 

Cu referire la acelaşi art. 15, NORLAM consideră că nu este 

necesar de menționat probațiunea juvenilă drept un tip aparte 

în litera e) din moment ce minorii se regăsesc şi în restul 

categoriilor din literele a), b), c) sau d). 

 

Art. 17. Probaţiunea presentinţială stabilește termenii și 
conținutul, printre altele, a referatului pre-sentințial. 

NORLAM propune modificarea art. 17 după cum urmează:  

(1) În cadrul probaţiunii presentinţiale, în privinţa 

bănuitului, învinuitului, inculpatului care a împlinit vîrsta de 

răspundere penală se întocmeşte referat presentinţial de 

evaluare psihosocială a personalităţii.  

Aceasta recomandare se bazează pe cunoaşterea faptului că 

Procuratura solicită uneori rapoarte pre-sentințiale pentru copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Probaţiunea juvenilă este reglementată 

separat în art. 13 din Legea cu privire la 

probaţiune.  

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sub vîrsta de 14 ani și pentru persoanele fizice care nu sunt 

bănuite, învinuite, sau inculpate într- un caz penal. Știind că 

termenul de "minor" indică o persoană sub 18 ani, considerăm 

că este important de adăugat că din perspectiva probaţiunii, 

persoana (subiectul probaţiunii) nu trebuie să fie mai mic de 14 

ani.  

 

Art. 18. Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a 

personalităţii bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului, (2) 

La întocmirea referatului presentinţial de evaluare 

psihosocială a personalităţii se contactează membrii familiei, 

prietenii, colegii, alte surse de informaţie, cum ar fi psihologi, 

cadre didactice, asistenţi sociali, medici, alţi specialişti, 

precum şi persoanele care pot contribui realmente la 

reflectarea tabloului psihosocial al personalităţii bănuitului, a 

învinuitului sau a inculpatului. 

NORLAM sugerează cu fermitate, excluderea membrilor 

familiei, prietenilor, colegilor din sursele obligatorii de 

informare, punînd mai degrabă accent pe utilizarea surselor 

oficiale (specialiști care au un statut profesional). Obținerea 

informațiilor de la vecini, membri ai familiei și colegii poate 

duce la includerea în referat a unor zvonuri, bîrfe, și opinii 

personale ale unor persoane private. Mai mult decît atît, nu se 

știe ce motive poate să aibă persoana oferind asemenea 

informații, în timp ce un profesionist (cum ar fi cei menționați 
mai sus, medic de familie, profesor etc.) va avea un poziție 

profesională și obligații corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Referatul presentinţial este un document cu 

caracter consultativ şi aprecierea 

informaţiei rămîne la discreţia şi 

profesionalismul consilierului de 

probaţiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totuși, rudele subiectului probațiunii rămîn a fi o sursă 

relevantă, fiind limitată la părinți (dacă subiectul probațiunii 

este minor), soț sau soție, și descendenți dacă subiectul este în 

etate.  

 

Art. 19. Probațiune sentințială în comunitate din proiectul 

de lege nu include persoanele condamnate la muncă 

neremunerată conform art. 67 Cod Penal. NORLAM 

recomandă adăugarea literei d) persoanele condamnate la 

muncă neremunerată, pentru a facilita implicarea probaţiunii 

în aceste cazuri. 

Art. 20. Probațiune penitenciară în punctul (2) se referă la 

faptul că organul de probaţiune, în colaborare cu 

administraţia penitenciarului, poate contribui:… 

NORLAM propune o ușoară modificare, și anume: 2) 

organul de probaţiune, contînd pe colaborarea administraţiei 

penitenciarului, va contribui:. Prin această reformulare, se 

subliniază faptul că activitatea Probațiunii în penitenciar 

necesită cooperarea autorităților penitenciare, în timp ce 

înlocuirea termenului „poate” cu „va” adaugă obligativitate 

mai mare pentru ambele părți. 
Art. 24. Structura organizatorică a Serviciului de probaţiune  

Legislația actuală presupune existența unui birou de 

probațiune în fiecare raion (Legea nr. 764 - XV din 27 

Decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova). În consecință, serviciul de probațiune 

din Moldova se constituie în prezent din 42 subdiviziuni 

teritoriale variind ca mărime de la 2 la 9 angajați. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Proiectul prevede constituirea înafară de 

birourile de probaţiune raionale, 

constituirea a 3 inspectorate regionale 

(Sud, Centru, Nord) ceea ce va contribui la 

eficientizarea activităţii probaţiunii în 

partera ce ţine de organizarea şi 



NORLAM propune, în mod hotarît, modificarea Legii 

privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova, facilitînd astfel crearea unor subdiviziuni mai mari 

atît în număr de unități de personal cît și competență. Avînd, la 

moment, în medie, mai puțin de cinci angajați într-un birou, se 

cheltuie resurse semnificative pe administrare și conducere. 

Prin consolidarea birourilor (mai puține, dar mai mari), s-ar 

economisi resurse ce pot fi cheltuite mai degrabă pe ridicarea 

competențelor consilierilor și pentru o mai bună interacțiune 

directă cu subiecții probațiunii. Mai mult decît atît, un mediu 

profesional mai mare încurajează schimbul de experiență și 
cunoștințe, discuții, ceea ce ar duce la crearea unui serviciu de 

probațiune mai solid și credibil. Ulterior, responsabilitățile pot 

fi delegate de la Oficiul Central de Probațiune la cele trei 

birouri regionale, eliberînd astfel din sarcina OCP. Modificări 

structurale similare sunt în curs de desfășurare în prezent în 

probaţiune norvegiană, cu scopul de a consolida serviciul.  

 

Articolul 26. Subdiviziuni teritoriale, (1) un consilier de 

probațiune specializat în probațiune juvenilă este numit în 

fiecare birou de probațiune. Cu toate că considerăm oportun să 

se pună un accent special pe minori, experții NORLAM sunt 

reticenți în a sprijini o fragmentare comprehensivă de sarcini, 

mai ales având în vedere organigrama actuale ce constă din 

subdiviziuni foarte mici. În urma contactului nostru cu ofițerii 

de probațiune și șefi ai birourilor de probațiune, am înțeles că 

există o practică larg răspîndită de separare a sarcinilor între 

funcţionarea acestuia. Obiectul prezentului 

proiect de lege nu are ca scop modificarea 

Legii cu privire la organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



angajați. De exemplu, în ceea ce privește practica de a avea 

angajați care lucrează exclusiv cu probațiunea pre-sentențială 

sau post-penitenciară, etc., NORLAM sugerează ca toți 
consilierii de probațiune să lucreze cu toate tipurile de cazuri, 

ceea ce ar reduce din vulnerabilitatea subdiviziunilor, ar 

îmbunătăți abordarea profesionistă și chiar crearea unui mediu 

de lucru mai diferențiat și divers. 

 

Art. 27. Principalele atribuții ale Serviciului de Probațiune 

în mod explicit și distinct rezumă esența obiectivelor 

probațiunii. Acest mesaj concis poate fi accentuat prin referirea 

la, de exemplu, Art. 3. Principiile probaţiunii. 

 

Art. 30. Baza de date este importantă atît în ceea ce privește 

accesul la informații necesare cît și pentru nivelul necesar de 

profesionalism. Prin asigurarea accesului la baza de date pentru 

întregul personal, serviciul de probaţiune sporește nivelul de 

transparență, îmbunătățind astfel nivelul de protecție juridică a 

subiectului probațiunii.   

Cu toate acestea, NORLAM recomandă reformularea 

punctului (1) Informația despre persoanele aflate în conflict cu 

legea se introduce în baza de date după cum urmează: (1) 

Informația despre subiecții probațiunii se introduce în baza de 

date. Scopul este de a evita colectarea și stocarea informației 

despre persoanele care nu fac parte din grupurile-țintă ale 

probațiunii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Principiile probaţiunii se aplică în 

coraborare cu atribuţiile de bază specificate 

la prezentul articol fiind într-o 

interdependenţă continuă. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 36. Sintagma Drepturile consilierului de probațiune 

este una foarte specifică și noi o percepem drept exhaustivă.  

Ținem să menționăm că este puțin probabil ca Legea cu privire 

la probațiune să aibă vreun impact asupra profesiilor și 
instituțiilor care nu sunt incluse în lege, cum ar fi medicii, 

spitalele, psihologii și alții.  De exemplu, lit. h) să primească 

orice informații despre subiectul probaţiunii ar însemna că 

Legea cu privire la probațiune are prioritate față de orice alte 

legi care reglementează divulgarea de informații.  Considerăm 

că acest lucru este puțin probabil.  Însă, dacă anume aceasta 

este intenția, NORLAM, cel puțin, recomandă de a limita 

prevederea în cauză la următoarea formulă h) să primească 

orice informații relevante cu privire la subiectul probațiunii.   

Se acceptă. 

 


