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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

LEGE 
pentru modificarea unor acte normative 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 

Art. I. – Articolul 215
1
 din Codul de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2013, nr. 248-251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează:  

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 
„(31) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) se aplică în mod 

obligatoriu cu monitorizarea electronică, în modul prevăzut de lege.”; 
se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 

,,(4
1) Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem 

electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei 
agresorului, exprimându-și acordul în formă scrisă.”; 

alineatul (5) se completează cu propoziția ,,În cazul aplicării monitorizării 
electronice, ordonanţa de protecţie este expediată imediat și organului de 
probațiune de la locul aflării bănuitului, învinuitului, inculpatului şi a victimei.” 

 
Art. II. – Articolul 278

7
 din Codul de procedură civilă al Republicii 

Moldova nr. 225/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 285-294, art. 436), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează:  

se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins: 
„(21) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se aplică în mod 

obligatoriu cu monitorizarea electronică, în modul prevăzut de lege. 
(2

2) Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem 
electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei 
agresorului, exprimându-și acordul în formă scrisă.”; 

la alineatul (4), după cuvintele „ordonanţa de protecţie poliţiei” se introduc 

cuvintele „ , organului de probațiune”. 
 

Art. III. – La articolul 271
1 

din Codul de executare al Republicii Moldova 

nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 

214-220, art. 704), cu modificările ulterioare, alineatul (7) va avea următorul 
cuprins: 

„(7) Monitorizarea electronică poate fi aplicată şi: 
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a) condamnaților care se deplasează fără escortă sau însoţire şi/sau celor 
care se deplasează pe o durată scurtă de timp în afara penitenciarului, conform 
art. 216 şi 217; 

b) persoanelor cărora le este aplicată o măsura preventivă cu stabilirea 
anumitor obligaţii sau restricţii; 

c) persoanelor bănuite, învinuite, inculpate de comiterea faptelor de 

violență în familie.” 

 

Art. IV. – Articolul 15 din Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței în familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr. 55-56, art. 178), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

se completează cu alineatele (1
1) și (12) cu următorul cuprins: 

„(11) Măsurile de protecție prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică în mod 
obligatoriu cu monitorizarea electronică. În acest caz, prevederile art. 2711 

din 

Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 se aplică corespunzător.  
(1

2) Victima sau, după caz, membrii familiei acesteia, pot purta un sistem 
electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei 
agresorului, exprimându-și acordul în formă scrisă.”; 

la alineatul (2), după cuvintele ,,subdiviziunii teritoriale ale poliției” se 
introduc cuvintele  ,,și organului de probațiune”; 

la alineatul (5), după cuvintele ,,organului de poliție” se introduc cuvintele  

,,și organului de probațiune”. 
 

Art. V. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data 
publicării.  

(2) Guvernul, în termen de 6 luni, va adopta actele normative necesare 

pentru implementarea prezentei legi. 

 

 

Preşedintele Parlamentului  
 



INFO

la de Iege pentru modificarea unor acte

(monitorizarea electronicl a agresorilor familiali)

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (monitorizarea e

agresorilor familiali) a fost elaborat de cdtre Ministerul Justiliei cu suportul Inspectoratului

Na une.P baronalo d

lectronicd a

urmirite
Prezentului proiect de lege urmdregte atingerea mai multor obiective qi solufionarea unui

qir de deficienle identificate in practica aplicirii unor prevederi legale.

ViolenJa in familie este unul din cele mai grave gi rdspdndite fenomene infracfionale cu

care se confrunt6 societetile contemporane, susceptibil de aleza drepturile 9i demnitatea umand

a membrilor acestora. Fenomenul respectiv persisti in toate statele lumii, indiferent de modul

de organizare politicd sau economici, bundstarea popula{iei, ras6, culturd, etc.

in acest sens, prevenirea gi combaterea violenfei in familie, ca element al politicii

nalionale de ocrotire qi sprijinire a familiei, reprezintd o preocupare majord a autoritefilor statale

competente.
prin adoptarea legii-cadru cu privire la prevenirea gi combaterea violenlei in familie

(Legea nr. 45l2OO7 cu privire la prevenirea li combaterea violenlei in familie) s-a f[cut un pas

important in crearea mecanismului institulional, dar nu qi opera(ional, de solu{ionare a cazurilor

de violenld in familie, marcAnd asumarea 9i implementarea de c[tre Republica Moldova a

angajamentelor intemalionale de respectare a drepturilor omului.

in pofida progreselor inregistrate, studiite qi analizele efectuate pe parcursul ultimilor ani

indicl asupra existenlei problemelor gi lacunelor de sistem in abordarea fenomenului violenlei

in familie.

Ca orice fenomen negativ de ordin social, violenJa fa{5 de membrii familiei implic6 atdt

costuri social-economice (de exemplu: cregterea numdrului concediilor medicale, sc6derea

productivitafi muncii, cregterea mortalit[tii, mirirea cheltuielilor pentru pedepsirea./asistenJa Ei

consilierea agresorilor gi reabilitarea victimelor, intrelinerea copiilor rlmaqi fird ingrij ire

pirinteasc6), 
-cat 

9i costuri morale (afectarea relafiilor dintre sofi, destrimarea familiilor,

iezor ganizarearelafiilor pdrin[i-copii, cregterea criminalit[fii in societate).

La moment, afi.215t alin. (4) din codul de procedurd penali stabilegte cLl. ,,Lfidsurile de

proteclie se aplicd pe un termen de pdnd la 3 luni. Termenul mdsurilor de proteclie poate fi
prelungit de instanld la cererea repetatd ca

sau ca rezultat al nerespectdrii condiliilor

expirarea termenului de aplicare a mdsurilor de pt

di a fi supusd violenlei sau altor acliuni ilegale din partea Jdptuitorului'-'- - " 1i 
"urrtinc6ic6rii 

prevederiior ordonanlei de proteclie, legislalia admite aplicarea unei

pedepse penale. Astfel, pentru neexecutarea intenlionatE sau eschivarea de la executalea

mesuriloi stabilite de insianla de judecatl in ordonanfa de protec{ie a victimei 
- 

violentei in

ir-iti", ugr.rorul poate fi pedepiit cu munca neremuneratd in folosul comunit6lii sau cu

ir.tri."*""a" pdnA la 3 ani. Cu toate acestea, mecanismul sanctionator al agresorilor familiali'

in practica curent6, nu responsabili zeazdintr'w mod suficient fEptuitorii actelor de violenll in

familie.

1.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitifile



acest context, in urma analizei datelor statistice oferite de Inspectoratul General de

Polifie privind numdrul ordonanlelor de protec{ie emise de instanJa de judecati qi aplicarea

mlsurilor de proteclie victimelor violenfei in familie pentru anii 2018-2019, s-au constatat

urmltoarele:

- in decursul anului 2018 au fost pronunfate 666 ordonanfe de protecfie a victimelor
violen(ei in familie, dintre care au fost respectate de citre agresori 239 ordonanfe de protecrie

(37 %), iar 427 ordonanfe au fost incdlcate (63 %).

- in anul 2019, instanlele judecitoreqti au emis 710 ordonante de protecfie a victimelor,

dintre care 422 ordonanfe de protecfie au fost respectate (59 %), iar 288 ordonanfe au fost

incdlcate de agresori (41 %).

in anul 2018 au fost inregistrate la nivel nalional 2655 cazwi de comportament violent
in familie, dintre care 998 cazwi de infracfiune, iar 1657 cazuri au intrunit elementele

constitutive a contravenfiei. Din cele 998 de infracfiuni comise, sunt inregistrate 30 omoruri,

905 ffiacfiuni de violen!6 in familie, 39 violuri gi 24 cantri de acliuni violente cu caracter

sexual, agresori fiind 908 bdrbali qi 90 femei.

Astfel, reieEind din ponderea scizuti de executare a ordonanlelor de proteclie pronunlate

de judecitori, considerim necesari modificarea legislafiei, astfel incdt si fie fortificat
mecanismul de executare a ordonanlelor respective prevdzut de lege, prin stabilirea

obligativitdlii monitoriz6rii electronice a agresorilor in privinla cdrora au fost aplicate misurile
de protecfie prevazute la art.2l5t alin. (3) lit. a)-d) din Codul de proceduri penald qi art.2787

alin. (2 lit. a din Codul de rocedurd civilS.

Problemele ce trebuie solufionate prin adoptarea inifiativei de revizuire a legislafiei sunt

descrise pe larg in Strategia nafional[ de prevenire qi combatere a violenJei fafd de femei qi

violenlei in familie pe anii 2018-2023, aprobatd prin Hotdrdrea Guvemului nr.28ll20l8 care

rimAnafiincdactuale.
Scopul de bazi al proiectului de act normativ vizeazd perfecfionarea prevederilor legale

referitoare la mdsurile de protec{ie a victimelor violenfei in familie.

in acest sens, se propune modificiri legislative ce ar da posibilitatea monitoriz5rii

electronice a agresorilor familiali (cu brdlard instalatd la mdnd sau picior), imediat dupd

pronunlarea de citre judecdtor a ordonantei de protecfie cu aplicarea misurilor de protecfie

reglementate la art.2l5t alin. (3) lit. a) - d) din Codul de proceduri penali gi art.2781 alin. (2)

lit. a)-d) din Codul de proceduri civili: [a) obligarea de a pdr6si temporar locuinta comund ori

de a sta departe de locuin(a victimei, indiferent de dreptul de proprietate asupra bunurilor; b)

obligarea de a sta departe de locul afldrii victimei, la o distan(6 ce ar asigura securitatea victimei,

excluzflnd $i orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de

ea; c) interzicerea oricdrui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenfd sau in orice alt mod,

cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea; d) interzicerea sI se apropie

de anumite locuri: locul de munci al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate

pe care persoana protejatd le frecventeazi].

Astfel, in vederea asigurlrii respect[rii misurilor de protecfie este necesar ajustarea

cadrului normativ qi expedierea spre executare a ordonanlelor de protecfie organului de

probafigne dacd se aplic[ monitorizarea elechonicd a agresorului (in cadrul unui proces civil)

sau bdnuitului, invinuitului, inculpatului de comiterea faptelor de violen;d in familie (in cadrul

unui proces penal).

Totodat6, se acordd posibilitatea victimei ;i membrilor familiei acesteia de a fi

ti I t Iectroni de ghere (de tlpul Imon I tortza cctronl prrntr un S I s m c Suprav

Id mlcI dimenslun t doar dacd ace t la ex acordu ln forrna Scflsa

unut te efon GSM



Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (monitorizarea electronicd a

agresorilor familiali) va intra in vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicirii
in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit art. 56 alin. (3) din Legea nr.100/2017 cu

privire la actele normative ,,[i]ntrarea in vigoare a actelor normative poate fi stabilitA pentru o

altd datd doar in cazul in care se urm5re$te proteclia drepturilor gi libeftAfilor fundamentale ale

omului, realizarea angajamentelor internalionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului

normativ hotdrdrilor Cu4ii Constitufionale, eliminarea unor lacune din legisla{ie sau contradicJii

intre actele normative ori dacd existd alte circumstanle obiective.". in contextul in care Direcfia

monitorizare electronicd din cadrul Inspectoratului Nafional de Probafiune, potrivit proiectului,

va fi entitatea ce i se suplineEte numdrul de subieclii ce vor fi supugi monitorizirii elechonice,

considerim necesari o perioad5 de 6 luni, de la data adoptdrii proiectului de lege, pentru

asigurarea unei funclionaliteti eficiente a acesteia

4. Fundamentarea economico-fi nanciari
Implementarea proiectului va presupune cheltuieli pentru procurarea echipamentelor de

monitorizare electronici a agresorilor familiali.

in baza informaliei statistice existente pentru anul 2019 cu referire la ordonanfele de

proteclie a victimelor violenfei in familie, cheltuielile financiare suplimentare sunt estimate la

cca. 1,8 mil. de lei gi urmeazd a fi acoperite in limita bugetului Inspectoratului Nalional de

Probaliune gi din alte surse neinterzise de lege, inclusiv din surse fumizate de cdtre partenerii

extemi.

in conformitate cu Metodologia de analizd a impactului in procesul de fundamentare a

proiectelor de acte normative aprobati prin Hotdrdrea Gtnernului nr. 23/2019, a fost efectuati

analiza impactului de reglementare, intrucdt proiectul nominalizat necesitE mijloace hnanciare

pentru implementarea acestula.

5. Modul tn ad rulco a Iu c norareo a

orgarizarea gi funcfionarea organelor de probaliune, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr.

82712010 gi Regulamentul privind monitorizarea electronici a persoanelor, aprobat prin

HotdrArea Guvernului nr. 132212016.

n scopul respectlrii prevederilor Legii nr. 23912008 privind transparenfa in procesul

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficiali a Ministerului Justi{iei (compartimentul

,,Transparenla decizionald', directoriul ,troiecte transmise spre coordonare").

Proiectul a fost inregistrat [a Cancelaria de Stat cu nr. unic 630llN{ll20l9 9i supus

procedurii de avizarc gi consultare publicd cu toate instituliile interesate.

in acest sens, in procesul de definitivare a proiectului au fost examinate obiecfiile qi

propunerile Procuraturii Generale, Ministerului Finanfelor, Ministerului Afacerilor Inteme,

Ministerului Muncii, S[nata]ii qi Protec]iei Sociale, A.o. ,,centrul de drept al femeilor", iar

Judecltoria Cahul Tsaui Comrat au comunicat li I de obiec unefl

7. Constatirile anticoru

tru respectarea dispoziliilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 10012017, Cancelaria de Stat,

prin scrisoarea nr. 18-23-7364 din 24 octombrie 2019 a remis spre expertizare concomitent cu

consultarile publice proiectul actului normativ.

Prin scrisoarea nr.0612-6914 din 7 noiembrie 2019, centrul Nafional Anticoruptie nu a

efe

dis

ederierti 1i

1ifi
ti

t22 0 74 8n82 aNtretan c ruo e ( )t ZAc atu ppexp
aN o alneC trulnden ocatuln tetouN relp

alSc et unaaare oract orrnann d la orbart cea eln00 02 71e Lz

urma adoptirii proiectului de [ege, va h necesar de modificat Regulamentul privind

invocdnd din Legea nr.

intrucdtAnticorupfie,argumentele

nr.



in raport cu dispoziliile Legii nr. 82/2017 , iar in conformitate cu art. I din Legea nr. 100/2017 ,

prezenta lege stabileSte categoriile Si ierarhia actelor normative, principiile Si elapele

legiferdrii, etapele Si regulile elabordrii proieclelor aclelor normative, cerinlele de bazd fald
de structura $i conlinutul actului normativ, reguli privind intrarea in vigoare Si abrogarea

actului normativ, privind evidenla Si sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice

aplicabile actelor normative, precum Si reguli privind interpretarea, monitorizarea

implementdrii prevederilor Si reexaminarea actului normativ.

Ba mai mult, in conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, normele juridice

speciale sint aplicabile in exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecli

strict determinali. in caz de divergenld tntre o normd generald Si o normd spectald, care se

conlin in acte normative de acelasi nivel, se aplicd norma speciald.

Prin urmare, Centrul Nafional Anticoruplie urma si prezinte raportul de expertizi

anticoru e in termenul stabilit de Cancelaria de Stat omis de acesta.

Ministru -e7 ..-.\.. 
"1,t-9cX"t r Fadei NAGACEVSCHI


	55deee142304bd476860c9291e597625b2515a13c7a10d7c6e42904d1d846b32.pdf
	55deee142304bd476860c9291e597625b2515a13c7a10d7c6e42904d1d846b32.pdf
	504cd1bde65b2871a4734c78fd057e50dcea89a61ab6b80d4d5683001ea8bb44.pdf

