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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte normative 

(asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în 

familie) 

I. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor 

victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie) este elaborat de 

Ministerul Justiției. 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Libertatea și inviolabilitatea sexuală sunt valori protejate atît de normele și standardele 

internaționale cît și de normele naționale. Astfel, legislația Republicii Moldova a cunoscut o 

evoluție progresistă în domeniul protecției libertății și inviolabilității sexuale. 

Articolele 24 și 28 din Constituția Republicii Moldova stipulează că statul garantează 

fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Statul respectă și ocrotește viața intimă, 

familială și privată. Componenta intimă a vieții private, garantată prin Legea Supremă, are ca scop 

protejarea identității persoanei, a sferei vieții sale intime, a relațiilor personale, inclusiv a libertății 

sexuale. 

În același timp, protecția libertății sexuale, combaterea fenomenului abuzului sexual și 

violenței în familie precum și protecția victimelor acestei sfere, a constituit o prioritate consfințită 

atît în actele internaționale europene, cît și în cele universale. Evoluția cadrului legislativ național 

se datorează implementării mecanismelor și practicii internaționale în sistemul justiției penale. În 

acest sens, liniile directorii au fost trasate de către: 

 Convenția Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării 

sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote) ratificată de către Republica Moldova 

prin Legea nr. 263/2011; 

 Statutul Curții Penale Internaționale, ratificat prin Legea nr. 212 din 09.09.2010 care a 

stat la baza Legii nr. 64 din 04.04.2013 pentru modificarea și completarea Codului penal al 

Republicii Moldova; 

 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), fiind la 6 februarie 2017 semnată de 

către Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei. Procedura de 

ratificare este finalizată, Guvernul aprobînd, în acest sens, la 27 decembrie 2019, proiectul de lege 

cu privire la ratificare, iar la 14 octombrie 2021 a fost adoptată Legea nr. 144/2021 cu privire la 

ratificarea Conveției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva 

femeilor și violenței domestice 

Convenția de la Istanbul reprezintă tratatul internațional cel mai cuprinzător, care abordează 

această violare gravă a drepturilor omului și tinde spre toleranța zero privind această formă de 

violență (violența sexuală și violența în familie). 

Semnarea de către Republica Moldova a actelor internaționale menționate supra, impune 

obligația pozitivă a statului de a consfinți aceste prevederi în legislația națională și a stabili un cadru 

normativ atît material cît și procesual compatibil cu standardele internaționale. 

În acest sens se reiterează că în linii mari, legislația Republicii Moldova a fost modificată 

în vederea implementării standardelor internaționale și conține prevederi legislative de rigoare, însă, 

reieșind din caracterul evolutiv al relațiilor sociale, statul are obligația de a adapta normele 

legislative la realitățile sociale și a acorda o maximă protecție atât vieții și inviolabilității sexuale 



22 

cât și victimei violenței în familie. Necesitatea implementării standardelor internaționale în acest 

domeniu rezidă însăși din importanța respectării drepturilor reproductive al femeilor protejării 

acestora de diverse forme de violenţă. 

Obiectivul general: Fortificarea drepturilor materiale și procesuale ale victimelor 

infracțiunilor de violență în familie și a infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea 

sexuală a acestora prin adaptarea cadrului normativ intern la standardele și practicile internaționale.  

III. Principalele prevederi ale proiectului  

Pornind de la această stare de lucruri, dar și în vederea îmbunătățirii cadrului legal existent, 

a neadmiterii încălcărilor privind drepturile victimelor atît la etapa de urmărire penală, cît și în 

cadrul examinării cauzelor de către instanțele de judecată se propune modificarea normelor din 

Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul familiei, Codul de 

executare și Codul Contravențional. Prevederile proiectului sunt structurate în următoarele 

compartimente.  

I. Modificarea unor aspecte ce țin de examinarea cauzelor de divorț pornite pe motivul 

violenței în familie  

Codul familiei stabilește la art. 37 alin. (4) următoarele: „Dacă, în procesul examinării 

cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soți nu-și dă acordul la divorț, instanța judecătorească 

va amâna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepția 

cauzelor de divorț pornite pe motivul violenței în familie confirmate prin probe.”. Astfel, putem 

observa că legea exceptează de termenul împăcării cazurile de divorț determinate de violența în 

familie. În același timp, legea condiționează confirmarea violenței prin probe. În acest sens, fiind 

în prezența unei situații critice care prezintă pericol pentru viața și integritatea unui sau mai multor 

membri ai familiei din partea altui membru, este necesară excluderea din lege a prevederilor care 

obligă partea ce invocă violența în familie de a prezenta „probe”. În aceste situații ar fi necesară 

doar indicarea circumstanțelor actului de violență, intensitatea, durata și consecințele suportate. 

Prin urmare, modificările și completările propuse în normele din Codul familiei urmăresc 

scopul îmbunătățirii condițiilor de siguranță a victimelor violenței în familie, adulți și copii. Astfel, 

se propune asigurarea condițiilor necesare pentru adoptarea, de către organele abilitate, a unor 

decizii întemeiate, având la dispoziție informația exhaustivă despre incidentele de violență în 

familie, în special în litigiile privind desfacerea căsătoriei și determinarea domiciliului copilului. 

În contextul argumentelor expuse supra se impune completarea art. 38 și 63 din Codul 

familiei.  

II. Implementarea unor mecanisme de responsabilizare și reducere a comportamentului 

violent al  agresorilor familiali 

În conformitate cu practica internațională, pe lângă sancțiunile de ordin general, agresorii 

sunt obligați să urmeze programe orientate spre responsabilizarea și schimbarea comportamentului 

violent. Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie stabilește că 

agresorii care au fost sancționați contravențional sau condamnați pentru acțiuni de violență în 

familie pot fi obligați de către instanța de judecată să participe la programe probaționale. 

Potrivit Raportului „Monitorizarea proceselor de judecată în cauze de violență în familie, 

violență sexuală și trafic de ființe umane” elaborat de Centrul de Drept al Femeilor, în prezent nu 

există o practică judiciară clară de aplicare a măsurii de protecție ce prevede obligarea agresorului 

de a participa la un program de tratament sau de consiliere pentru reducerea violenței sau pentru 

renunțarea la ea. De regulă, instanțele invocă lipsa de probe care ar determina necesitatea de a obliga 

agresorul să participe la un program de tratament sau de consiliere pentru reducerea violenței. În 

unele cazuri, a fost indicată lipsa consimțământului agresorului pentru aplicarea acestei măsuri. 

Această stare de lucruri este determinată de faptul că legea lasă la discreția instanței dreptul de a 
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aplica această obligație persoanelor condamnate pentru violență în familie, dar nu constituie o 

condiție obligatorie. 

Redacția actuală a art. 2011 din Codul penal și art. 781 din Codul contravențional nu prevede 

posibilitatea obligării agresorului să participe la un program special de tratament sau de consiliere 

în vederea reducerii comportamentului violent în cazul în care față de acesta a fost aplicată munca 

neremunerată în folosul comunității. 

Totodată, se atestă lipsa unei practici judiciare de aplicare frecventă a măsurii de obligare 

a agresorului să participe la programe probaționale pentru reducerea comportamentului violent. În 

contextul celor expuse, pentru reducerea comportamentului violent al agresorilor este necesară 

completarea cadrului normativ astfel încât în toate cazurile de condamnare pentru violență în 

familie agresorul să fie obligat să participe la un program de reducere a comportamentului violent, 

precum și sunt necesare analize și studii privind eficiența măsurilor alternative detenției aplicate 

agresorilor violenței în familie. 

Prin urmare, în vederea fortificării raționamentelor expuse supra, se impune necesitatea operării 

modificărilor la articolele 90, 98 și 1041 din Codul penal. 

 

III. Neadmiterea înlăturării răspunderii penale în rezultatul împăcării victimei cu 

infractorul 

De regulă, infractorul aflîndu-se în libertate, ușor influențează victima și o convinge să 

accepte concilierea. În acest sens, se propune modificarea articolului 109 din Codul penal, astfel 

ca orice infracțiune ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală să excludă împăcarea 

părților, respectiv, la alineatul (1) articolul 109, textul „capitolele II-VI” este substituit cu textul 

„II-III, V-VI”, excluzîndu-se astfel capitolul IV [Infracţiunile privind viaţa sexuală] din categoriile 

de infracțiuni pentru care este permisă împăcarea.   

IV. Extinderea cercului de subiecți care cad sub incidența noțiunii de membru de familie 

În conformitate cu articolele 24, 481 ale Codului civil, persoana fizică care a atins majoratul 

sau care a dobândit capacitate deplină de exercițiu pe altă cale legală și care, în urma unei boli 

mintale ori a unei deficiențe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod deplin, conștientiza 

acțiunile sale ori exprima voința poate beneficia de o măsură de ocrotire, instituită în funcție de 

starea sau situația sa. Măsurile de ocrotire pot fi contractuale (contractul de asistență, mandatul de 

ocrotire în viitor) și judiciare (ocrotirea provizorie, curatela, tutela). Asupra minorilor este aplicabil 

în continuare institutul tutelei - în vârstă de până la 14 ani și curatelei - la vârstă cuprinsă între 14 

și 18 ani.  

Având în vedere că persoanele sub ocrotire încadrează un cerc mai mare de persoane, decât 

cele sub curatelă și acestea pot figura printre potențiale victime ale violenței în familie, considerăm 

necesară ajustarea, în acest sens, a normelor legislative care definesc persoanele cuprinse în 

noțiunea membrului de familie. Astfel, la articolele 103 și 1331 din Codul penal se introduce 

categoria persoanelor în privința cărora a fost instituită măsura de ocrotire.     

 

V. Necesitatea redefinirii noțiunii de viol 

În redacția actuală, violul este încadrat ca un raport sexual neconsimțit între 2 persoane de 

sex diferit. În timp ce în Statutul Curții Penale Internaționale, precum și în Convenția de la Istanbul 

în articolul 36 statuează că, violul reprezintă actul de penetrare a oricărei părți a corpului 

victimei cu organul sexual, precum și penetrarea anală sau genitală a victimei cu orice obiect 

ori cu orice parte a corpului. 

Astfel observăm că, potrivit legislației Republicii Moldova, noțiunea de viol nu cuprinde 

elemente esențiale la calificarea faptei de viol. Conținutul acestei dispoziții, în afara raportului 

sexual, nu include și actul sexual oral sau anal (indiferent că este sau nu vorba de un act 

heterosexual sau homosexual). 



24 

Prin operarea modificărilor la articolul 171 din Codul penal, se propune ca violul să 

reprezinte  un act sexual neconsimțit de penetrare vaginală, anală sau orală a corpului unei alte 

persoane cu orice parte corporală sau obiect. După cum e menționat supra, se propune un nou 

concept a noțiunii de viol drept cea mai gravă formă de atentare la libertatea și integritatea sexuală, 

astfel, ca să cuprindă inclusiv orice act heterosexual, homosexual ori act de penetrare sexuală ale 

părților corpului. 

De asemenea, proiectul propune o variantă tip a infracțiunii cu circumstanțe agravante la 

aliniatele (2) și (3) a articolului 171. În calitatea de circumstanțe agravante se propune de a fi 

prevăzute circumstanțe agravante care sunt la moment prevăzute în Codul penal (cu excepția celei 

prevăzute la lit.a)) și de completat cu o agravantă nouă - violul săvîrşit cu bună-ştiinţă cu persoana 

care nu a atins vîrsta de 14 ani. Dispoziția actuală a art. 171 alin. (2) lit. a) urmează a fi abrogată, 

reprezentând renunțarea la instituția repetării de infracţiuni (tendință înaintată prin Legea nr. 277 

din 18.12.2008 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova prin care 

s-a abrogat art. 186 alin. (4) CP în redacția din 2008). În rezultat, săvârșirea a două sau mai multor 

infracțiuni de viol ar fi tratată în toate cazurile, fără excepție, după regulile concursului de 

infracțiuni. 

Totodată, în proiectul respectiv nu se regăsește agravanta „soldată cu urmări grave”, deși 

Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a expus asupra textul „soldate cu urmări grave”. În 

DCC nr. 67 din 15.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 27g/2020 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 din Codul penal (alte urmări grave ale 

infracțiunii de viol) s-a menționat, în § 33, următoarele: 

„[...]Curtea reține că există repere jurisprudențiale și acte ale Curții Supreme de Justiție, 

care ajută destinatarul legii să prevadă sensul textului contestat.”. 

Referindu-se la „acte ale Curții Supreme de Justiție” Curtea Constituțională a menționat 

prevederile Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 17 din 7 noiembrie 2005, care în pct. 

17 explică că „prin urmări grave în sensul prevederilor articolului 171 alin. (3) lit. f) din Codul 

penal se au în vedere sinuciderea, pierderea capacității de naștere normală (fără cezariană), 

graviditatea extrauterină, pierderea capacității de a duce o viață sexuală normală, precum și apariția 

gravidității în cazul contraindicațiilor medicale pentru naștere sau întreruperea sarcinii etc.”. 

Raționamentele de mai sus au rezultat din prevederile în vigoare privind incriminarea 

infracții de viol în Codul penal – ca raport sexual.  

Reieșind din scopul propus la modificarea componenței de viol, calificându-l drept un „ act 

sexual” și nu un „raport sexual”, în circumstanțele de redefinire a violului, considerăm de a exclude, 

totuși, agravanta „alte urmări grave”, statistic observând inaplicabilitatea ei. 

VI. Redefinirea noțiunii de consimțămînt al victimei exprimat în cazul infracțiunilor ce 

atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală 

Codul penal al Republicii Moldova, în cazul infracțiunilor de viol și acțiuni violente cu 

caracter sexual, restricționează consimțămîntul victimei prin aplicarea constrîngerii fizice sau 

psihice a persoanei ori profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința. 

În acest sens este de menționat că darea consimțămîntului pentru un act sexual în cazul 

persoanelor majore și cu capacitate de exercițiu deplină este linia de demarcație dintre exercitarea 

libertății sexuale și atentarea la libertatea și inviolabilitatea sexuală.  

Convenția de la Istanbul, statuează că consimțămîntul trebuie dat voluntar, ca rezultat 

al liberului arbitru al persoanei, evaluat în contextul circumstanțelor înconjurătoare. Legea 

penală tratează într-un alt mod consimțămîntul victimei, deși prevederile Convenției de la Istanbul 

în acest sens sunt mult mai benefice și oferă victimei posibilitatea de a fi protejată și în cazul în 

care constrîngerea fizică și psihică nu a fost aplicată, însă în urma unor circumstanțe 

consimțămîntul acesteia este viciat. 
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Astfel, se propune definirea actului sexual neconsimțit și a acțiunilor cu caracter sexual 

neconsimțite întru excluderea oricăror interpretări extensive defavorabile victimelor și 

circumstanțelor care pot afecta consimțirea liberă a persoanei la efectuarea unui act sexual (a se 

vedea în proiect articolul 1322 alineatul (3)). 

VII. Revizuirea conceptului de acțiuni neconsimțite de natură sexuală, altele decît violul 

Actele cu caracter sexual, în accepțiunea articolului 172 din Codul penal înglobează în sine 

homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse. Aceste acțiuni sunt de fapt o 

imitare a raportului sexual care vizează organele genitale al bărbatului sau femeii ori ale altor părți 

ale corpului, săvîrșite pentru satisfacerea poftei sexuale. În standardele internaționale orice 

penetrare sexuală neconsimțită a cavităților naturale ale persoanelor care implică organele genitale 

reprezintă deja un viol. Or, violul este cea mai gravă formă de atentare la libertatea și 

inviolabilitatea sexuală persoanei.  

Astfel, se propune în redacție nouă articolului 172 din Codul penal încriminînd orice 

acțiune cu caracter sexual neconsimțit sau cu consimțămîntul viciat al persoanei, altele decît violul. 

a) La alineatul (2) se păstrează agravantele ce sunt la moment prevăzute în Codul penal cu 

includerea a unei agravante noi și anume: „acțiune cu caracter sexual [..] săvîrșite cu aplicarea 

armei sau altor obiecte folosite în calitate de armă. 

Ce ține de alineatul (3) se menționează că, se păstrează aceleași circumstanțe cu excepția 

circumstanțelor agravante: „au cauzat contaminarea intenţionată cu maladia SIDA” (transpusă în 

articolul 171 alineatul (3) din Codul penal) și „au provocat alte urmări grave”. 

VIII. Modificarea prevederilor articolelor 174, 175, 1751 din Codul penal 

Articolul 174 alineatul (1) se propune într-o nouă redacție astfel, încît să fie încriminat actul 

sexual cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani.  

Într-o redacție nouă se propune și articolul 175 din Codul penal și anume -  Acțiunile cu 

caracter sexual săvîrșite cu o persoană care nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Considerăm nepotrivită 

sintagma „acţiuni perverse” utilizată în denumirea şi conţinutul articolul 175 din Codul penal, 

pentru că creează situații confuze în ansamblu cu celelalte componențe de infracțiuni din Capitolul 

IV. La elaborarea conținutului dispoziției articolului 175, a servit reglementarea din articolului 22 

din Convenția de la Lanzarote, care de altfel, denumește infracțiunea „Coruperea copiilor”. Codul 

penal Român, în articolul 221, a denumit infracțiunea – „Coruperea sexuală”. Însă, în conştiinţa 

juridică, termenul „corupţie” este perceput numai în legătură cu infracţiunile săvîrşite de persoanele 

cu funcţie de răspundere (infracțiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică). Deci, 

nu ar fi raţională înlocuirea unei surse de confuzie prin alta. De asemenea, nu şi-ar găsi efectul nici 

folosirea termenului „pervertire” (utilizat în articolul 104 din Codul penal din 1961) în locul 

sintagmei „acţiuni perverse”.  

În acest sens, e de menționat că în urma modificării a noțiunii de viol și acțiunilor cu 

caracter sexual altele decît violul, acțiunile perverse se vor regăsi în componența articolul 171 și 

articolul 172 din Codul penal. 

Totodată, acțiunile de corupere sexuală a minorului urmează să fie realizate prin exhibare, 

atingeri indecente, discuții cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile 

sexuale. Aceste incriminări vin să protejeze nu numai libertatea și inviolabilitatea sexuală dar și 

percepția minorului referitoare la actele sexuale. 

Pentru asigurarea compatibilității cu standardele internaționale în domeniu este necesară 

revizuirea dispoziției art. 1751 din Codul penal. Convenția de la Lanzarote consacră acestei 

probleme o normă distinctă, într-un articol aparte. Articolul 23 din Convenția de la Lanzarote a 

urmărit scopul incriminării anume a faptelor de acostare, în scopuri sexuale, a copiilor de către 

persoane necunoscute, care nu au altă posibilitate de a afla de vreun copil și de a-l ademeni în 

scopuri sexuale, decît folosind tehnologiile de comunicare și informare. 
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În sensul alinierii art. 1751 din Codul penal la standardul menționat în Convenția de la Lanzarote, 

a fost exclus cuvîntul „inclusiv” din alin. (1) al art. 1751 din Codul penal. La articolul 1751 alineatul 

(1), după cuvintele „unei întîlniri” se completează cu textul .„ , inclusiv prin intermediul reţelelor 

de comunicaţii electronice,”.Propunerea reiese din Opinia asupra art.23 din Convenția Lanzarote, 

care a fost adoptată de Comitetul Lanzarote pe 17 iunie 2015, în care este prevăzut că: Fenomenul 

general al grooming-ului online evoluează în paralel cu tehnologia informației și comunicațiilor. 

Prin urmare, înțelegerea acestui fenomen nu ar trebui să se limiteze la modul în care a fost comis 

la momentul redactării convenției, ci ar trebui înțeles și abordat în funcție de modul în care se 

manifestă la ziua de azi și ar putea evolua în viitor. Întrucât nu este posibilă o definire statică a 

grooming-ului online, părțile trebuie să extindă criminalizarea și pentru cazurile în care fapta nu 

este urmată de întâlnire în persoană, ci este comisă doar online. 

IX. Modificarea articolului 2011 din Codul penal  

Componența de infracțiune de la articolul 2011 se completează cu o agravantă nouă care va 

prevedea o pedeapsă mai aspră pentru comiterea infracțiunii de violență în familie săvârșită cu 

bună ştiinţă faţă de un minor sau față de o femeie gravidă ori profitînd de starea de neputinţă 

cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, dizabilităţii ori altui 

factor.  

În cazul sancțiunii la norma penală de violență în familie, aceasta este importantă la 

individualizarea pedepsei, având în vedere noua redacție propusă a art. 2011 alineatul (1) din Codul 

penal. Totodată, în cazul ambelor norme, agravarea sancțiunii este necesară pentru a face posibilă 

aplicarea, la necesitate, a prevederilor art. 185 alin. (2) pct. 3) din Codul de procedură penală, 

referitoare la arestarea preventivă în cazul încălcării de către învinuit, inculpat a ordonanței de 

protecție a victimei violenței în familie. Or, urmare a modificărilor operate la art. 176, prin Legea 

pentru modificarea unor acte legislative nr. 179/2018 (în vigoare 17.08.2018), arestarea preventivă 

se aplică numai persoanei care este învinuită, inculpată de săvârșirea unei infracțiuni pentru care 

legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 3 ani. Actualmente sancțiunea la 

art. 2011 alineatul (1) din Codul penal și sancțiunea la art. 3201 din Codul penal stabilesc pedepse 

cu închisoare pe un termen de până la 3 ani. 

 

X. Garantarea unui mecanism procesual de asigurare a drepturilor procesuale ale 

victimelor infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală 

La acest capitol menționăm că un drept material poate fi efectiv asigurat doar prin 

instituirea unui mecanism procesual eficient, complex și echitabil. 

Legea națională de procedură penală a fost supusă în repetate rînduri procesului de 

modificare și completare în vederea ridicării gradului de protecție a victimei infracțiunii. Spre 

deosebire de investigarea altor infracțiuni, investigarea infracțiunilor ce atentează la libertatea și 

inviolabilitatea sexuală a persoanei se deosebește prin specificul și caracterul sensibil al acestor 

infracțiuni. Pentru a asigura această proporționalitate dintre scopul procesului penal și realizarea 

efectivă a drepturilor victimei ce țin de viața privată a acesteia, legea procesuală urmează să conțină 

anumite garanții suplimentare pentru victimele infracțiunilor cu privire la libertatea și 

inviolabilitatea sexuală, precum și pentru victimele violenței în familie.   

Potrivit legislației procesul-penale, drepturile victimei sunt prevăzute de articolul 78 din 

Codul de procedură penală. Totuși, considerăm că în cazul victimelor infracțiunilor de violență în 

familie și cele privind viața sexuală urmează să le fie asigurate drepturile speciale, pentru a avea 

parte de un proces echitabil și de o reintegrare socială cît mai eficientă. 

Lipsa asistenței juridice a victimei în cadrul dosarului penal are mai multe efecte negative 

pentru respectarea drepturilor și libertăților acesteia, transformînd-o astfel doar într-un mijloc 

procesual de mișcare a procesului penal și nu într-un participant activ, drepturile căruia au fost grav 

lezate. 
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În acest context se propune ca drepturile victimei să fie completate cu dreptul de a da 

explicații în condiții prietenoase, în lipsa persoanei bănuite, să fie asistate, în condițiile legii, de un 

avocat care acordă asistență juridică garantată de stat,  să-i fie asigurate dreptul la intimitate și la 

protecția imaginii persoanele, să fie prestate servicii medicale, medico-legale, de asistență 

psihologică post-traumatică și consiliere în vederea recuperării fizice și psihosociale. 

În context, se propune la articolul 19 alineatul (11) din Legea nr. 198/2007 cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, 

art. 614) cu modificările ulterioare, cuvintele „şi victimele violenţei în familie” se substituie cu 

textul „ , victimele violenţei în familie, precum și victimele infracțiunilor cu caracter sexual”. 

Aceste drepturi sunt inerente unei victime a infracțiunilor de violență în familie și celor cu 

privire la libertatea și integritatea sexuală, or acestea au influență asupra stării fiziologice și 

psihologice, suferind un șoc profund în urma celor trăite. Astfel, acordarea acestor drepturi 

suplimentare vor contribui la reabilitarea psiho-emoțională a victimei și la evitarea revictimizării 

acesteia. 

Aceste drepturi, urmează a fi garantate și părții-vătămate, or plenitudinea drepturilor nu 

poate fi limitată de statutul procesual al persoanei. 

Tot în acest sens, se propun operarea modificărilor la art. 109, 1101, 113, 219, 221, 331, 

359, 369, 371, 412  din Codul de procedură penală, pentru a institui posibilitatea audierii victimei 

infracțiunilor cu privire la libertatea și integritatea sexuală în condiții speciale indiferent de vîrsta 

acesteia. 

Totodată, se propune completarea art. 2151 din Codul de procedură penală cu textul „sau 

infracțiunilor cu caracter sexual” va institui posibilitatea victimelor infracțiunilor cu caracter sexual 

să beneficieze de măsuri de protecție similar victimelor violenței în familie. 

XI. Asigurarea unui mecanism funcțional privind aplicarea măsurilor de protecție sub 

aspectul procedurii civile 

Practica de judecare a cererilor de eliberare a ordonanței de protecție a victimei violenței în 

familie înclină vizibil spre procedura contencioasă, ca formă și conținut. Petiționarului (victimei) 

îi este atribuit de facto statut de reclamant, solicitându-i-se în mod quasi-obligatoriu să indice în 

cerere măsurile de protecție revendicate, iar în procesul de examinare a cererii să probeze 

revendicările formulate. În funcție de probatoriul prezentat de petiționarul-victimă, instanța decide 

admiterea integrală sau parțială, ori respingerea cererii. Examinarea cererilor de solicitare a 

măsurilor de protecție de pe poziția prezumției nevinovăției agresorului, deja îl pune pe ultimul în 

poziție privilegiată, deoarece agresorul nu trebuie să facă nimic altceva decât să respingă orice 

afirmație despre comportamentul său violent.  

Acest mod de abordare practic exclude șansa de a obține măsuri de protecție în cazul actelor 

de violență, altele decât cea fizică sau a violenței fizice (pericolul de violență) comise pentru prima 

dată sau/și care nu a lăsat urme vizibile pe corpul victimei, dar care riscă să se repete, deseori cu 

urmări mai grave, având în vedere specificul violenței în familie. În consecință, sistemul judiciar 

reacționează, de regulă, când deja starea de violență în familie are caracter cronic, iar lucrul cu 

agresorul este mult mai dificil și, de regulă, nu are efectul scontat. 

Prin urmare, se impune operarea mai multor modificări și completări substanțiale în Codul 

de procedură civilă, în vederea asigurării la nivel național a unui mecanism funcțional, care să 

scoată în evidență esența acestei proceduri drept o procedură de asigurare a protecție adecvate și 

imediate victimei violenței în familie, corespunzătoare spiritului Convenției de la Istanbul. Nu este 

vorba în acest caz de un proces de constatare a vinovăției și pedepsire a agresorului. 

Totodată se propune modificarea Codului de executare în parte ace ține de executarea 

obligației de informare a victimelor violenței în familie despre expirarea termenului de detenție a 

condamnaților pentru violența în familie în condițiile în care Legea nr.45/2007 atribuie obligația de 
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informare a victimelor despre eliberarea persoanei reținute sau condamnate autorităților abilitate cu 

funcții de prevenire și combatere a violenței în familie. 

Necesitatea modificărilor de la art. 454 din Codul contravențional derivă din faptul că multe 

cauze se examinează în termen îndelungat, uneori și peste un an de zile. În timp ce în instanța de 

judecată se examinau proceduri contravenționale, unii contravenienți pe aceste cauze continuau să 

manifeste intenționat comportament violent în raport cu membrii familiei. Prin urmare se impune 

judecarea în regim de urgență a cauzelor contravenționale în cazul contravențiilor prevăzute de art. 

781 și art. 3181.   

       

În partea ce ține de executarea Hotărîrii Curții Constituționale nr. 31 din 29 

noiembrie 2018 

În privința obligațiilor care decurg din articolul 3 din Convenţia Europeană, victima trebuie 

să fie în măsură să participe în mod efectiv la anchetă. De altfel, o investigație nu poate fi 

considerată „efectivă”, atît timp cît victima sau rudele sale apropiate nu sunt implicate în 

desfășurarea urmăririi penale în măsura necesară protejării intereselor sale legitime. În acest sens, 

se face referire la jurisprudența Curții Europene privind obligația statului de a-i asigura victimei 

infracțiunii posibilitatea de a participa efectiv la anchetă, (a se vedea cauzele Slimani c. Franța, 27 

iulie 2004, § 47; Enukidze și Girgvliani c. Georgia, 26 aprilie 2011; Huseynova c. Azerbaidjan, 13 

aprilie 2017 și altele).     

Partea vătămată trebuie să fie informată despre derularea urmăririi penale și să poată avea 

acces la materialele dosarului într-o măsură suficientă, astfel încît să-și poată pregăti și susține 

cauza în mod efectiv în fața instanțelor și în special în cazul necesității înaintării unei acțiuni civile. 

Scopul implicării părții vătămate în investigarea acestor cauze este de a i se permite să-și 

apere drepturile și să contribuie la investigarea faptelor. De asemenea, interzicerea accesului la 

materialele dosarului pe durata urmăririi penale ar crea o stare de incertitudine pentru partea 

vătămată sau pentru rudele acesteia în privința bunei-desfășurări a urmăririi penale și i-ar împiedica 

să-și exercite în mod efectiv drepturile. 

Totodată, Curtea Europeană a menționat că restricțiile privind accesul la materialele 

cauzei penale la etapa începerii urmăririi penale și pe durata acesteia pot fi justificate. 

Jurisprudența Curții Europene este una clară în privința prevederilor legale care restricționează în 

mod absolut accesul părții vătămate la materialele urmăririi penale, pînă la încheierea acesteia. 

În acest sens, Curtea Constituțională în §59 din Hotărîrea nr. 31 din 29 noiembrie 2018 a 

statuat următoarele:  

 
„Textul „din momentul încheierii urmăririi penale” de la articolul 60 alin. (1) pct. 7) și textul 

„din momentul terminării urmăririi penale” de la articolul 80 alin. (1) pct. 8) din Codul de procedură 

penală impun o restricție absolută în privința accesului părții vătămate și al reprezentantului acesteia 

la materialele cauzei penale, pînă la încheierea acesteia. Această restricție apare în contextul în care 

partea vătămată este, de obicei, principala sursă de informație pentru organele de urmărire penală în 

cazul săvîrșirii unei infracțiuni.”. 

 

Proporționalitatea restricționării accesului la materialele dosarului pe durata urmăririi 

penale și motivarea acestei măsuri sunt elemente cruciale, care trebuie evaluate cu prudență de către 

procurori, avînd în vedere circumstanțele particulare ale cauzei.  

Cu privire la proporționalitatea restricției, Curtea menționează că aceasta poate fi apreciată 

doar prin raportarea la circumstanțele cauzei, însă elementul principal în acest test este faptul că 

restricția trebuie să mențină încrederea victimei în buna-credință a procurorului. În acest sens, 

perioada pentru care este aplicată restricția nu trebuie să se întindă pentru o perioadă îndelungată, 
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pentru că în caz contrar victima ar fi lipsită de posibilitatea participării efective la desfășurarea 

urmăririi penale. 

Avînd în vedere că Curtea Constituțională la examinarea cererii autorul excepției de 

neconstituționalitate a luat drept reper faptele descrise în hotărîrea Curții Europene din cauza 

Eduard Popa c. Republica Moldova, 12 decembrie 2013. Prin urmare, Curtea Constituțională a 

hotărît în privința constituționalității normelor asupra căror s-a ridicat excepția de 

neconstituționalitate referindu-se, în concert, la actele de tortură: 

 

„Se recunosc constituționale textul „din momentul încheierii urmăririi penale” de la articolul 

60 alin. (1) pct. 7) și textul „din momentul terminării urmăririi penale” de la articolul 80 alin. (1) pct. 

8) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 

2003, în măsura în care acestea nu se aplică victimelor torturii și reprezentanților acestora, care trebuie 

să aibă acces la toate materialele cauzei penale pe durata urmăririi penale, cu excepția cazului când 

accesul în discuție poate fi restricționat de către procuror, printr-o ordonanță motivată, dacă sunt 

întrunite cumulativ următoarele condiții: (i) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp 

rezonabilă; (ii) restricția se referă doar la anumite acte procedurale și (iii) există riscul ca accesul deplin 

la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea urmăririi penale.”. 

 

Astfel, se propune completarea articolelor 60, 80, 81 din Codul de procedură penală, cu 

reglementări ce vor stabili, cu titlu de excepție, că accesul la materialele urmăririi penale poate fi 

restricționat de către procuror, printr-o ordonanță motivată, dacă sunt întrunite cumulativ 

următoarele condiții:  

a) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp rezonabilă;  

b) restricția se referă doar la anumite acte procedurale și  

c) există riscul ca accesul deplin la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea 

urmăririi penale. 

În partea ce ține de executarea Adresei Curții Constituționale PCC-01/174g-2 din 18 

ianuarie 2022, Curtea a constatat că există un consens ştiinţific că prostituția nu poate presupune 

prestarea de servicii sexuale online. Aceasta pentru că prestarea de servicii sexuale online nu 

implică practicarea de acte sexuale cu persoanele care beneficiază de serviciile prostituatei. 

Prestarea unor asemenea servicii nu implică contactul direct al corpului persoanei cu corpul celui 

care beneficiază de serviciile acesteia. Altfel spus, din moment ce lipseşte un contact fizic, 

asemenea acţiuni, i.e. prestarea serviciilor sexuale online, nu intră sub incidenţa noţiunii de 

„prostituţie”, ci a celei de „pornografie”. 

Prin urmare, produsul pornografic este susceptibil de difuzare online. Această regulă 

funcționează nu doar în cazul pornografiei infantile, ci și în cazul pornografiei adulte. Totodată, în 

niciunul din aceste acte, pornografia on-line (i.e. serviciile sexuale on-line) nu este privită ca formă 

a prostituției, cele două noțiuni având câmp de aplicare diferit. 

Astfel, în vederea armonizării legislației naționale se impune ajustarea artioclului 89 din 

Codul contravențional și completarea Codului penal cu articolul 2201.  

 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat.  

V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de lege nu va fi necesară modificarea 

altor acte normative. 
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VI. Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul legii este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Anunțuri privind 

inițierea elaborării actelor normative. 
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