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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._____
din_____________

Chişinău

cu privire Ia modificarea şi completarea Regulamentului 
privind monitorizarea electronică a persoanelor

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 1414), cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

1. punctul 2 se completează cu subpunctuî 3) cu următorul cuprins:
„3) persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor 
obligaţii sau restricţii.”;

2. 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”;

3.1a punctul 10, textul „liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 
din Codul penal,” se substituie cu textul „prevăzute la pct. 2 subpct. 1) şi 3)”;

4. punctul 14 va avea următorul cuprins:
„14. După semnarea angajamentului de către persoana care urmează a fi supusă 
monitorizării electronice, subdiviziunea specializată ataşează un dispozitiv special, 
care constă din brăţară specială sau dispozitiv mobil.”;

5. la punctul 15, cuvintele „ ,inclusiv din motive religioase, sau” se exclud, iar 
după cuvintele „pentru care se aplică monitorizarea electronică.” se completează cu 
textul „ , iar în cazul persoanelor cărora le este aplicată o măsură preventivă cu 
stabilirea anumitor obligaţii/restricţii de a fi supus monitorizării electronice, 
consilierul de probaţiune înştiinţează procurorul sau după caz instanţa de judecată 
privind necesitatea înlocuirii măsurii preventive.”;

6.1a punctul 16, cuvintele „brăţara specială instalată la mînă sau picior” se 
substituie cu cuvintele „dispozitivul special ataşat”;

7. se completează cu punctele 171 şi 172 cu următorul cuprins:
„171. în cazul în care persoanele prevăzute la pct. 2 părăsesc zona de deplasare, zona 
şi/sau locul unde este interzis să se deplaseze, subdiviziunea specializată informează 
imediat instituţia penitenciară şi organul de poliţie pentru a interveni operativ la 
reţinerea acestora.



172.0rganul de poliţie asigură prezentarea persoanelor stabilite Ia pct. 2 subpct. 1) la 
biroul de probaţiune, fiind întocmit un act de constatare a încălcării 
ob 1 igaţiei/restricţiei în sistemul de monitorizare electronică de către consilierul de 
probaţiune. Actul de constatare şi explicaţiile persoanei monitorizate electronic se 
anexează la dosarul personal, iar ulterior analizînd toate circumstanţele/împrej urări le 
cauzei, consilierul de probaţiune înaintează 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, conform art. 469 din 
Codul de procedură penală.”;

8. se completează cu punctul 20l cu următorul cuprins:
„201. în cazul stabilirii faptului deteriorării intenţionate ori din imprudenţă şi refuzului 
benevol de a achita costul utilajului electronic de către persoanele prevăzute la pct. 2, 
Inspectoratul Naţional de Probaţiune intentează o acţiune civilă în instanţa de judecată 
pentru rambursarea costului utilajului electronic”;

9. se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
„23l.în cazul încălcării obligaţiei/restricţiei stabilite sau deteriorării intenţionate ori 
din imprudenţă a utilajului electronic de către persoana în privinţa căreia a fost aplicată 
măsura preventivă, consilierul de probaţiune sau, după caz, subdiviziunea specializată 
informează imediat organul de poliţie în vederea sesizării procurorului şi/sau instanţei 
de judecată asupra oportunităţii înlocuirii măsurii preventive cu una mai aspră

10. punctul 25:
la subpunctul 1), cuvintele „conectarea utilajului electronic” se substituie cu 

cuvintele „instalarea şi conectarea utilajul electronic”;
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 cuvintele „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”.

11. la punctul 26, subpunctul 2) se abrogă;
12. la punctul 29 subpunctul 2), cuvintele „brăţării speciale” se substituie cu 

cuvintele
„dispozitivului special”;

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

special”.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei



NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind 
monitorizarea electronică a persoanelor, a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate în Codul 
de executare nr. 443 din 24 decembrie 2004 prin adoptarea Legii nr. 163 din 20.07.2017 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative şi are drept scop asigurarea concordanţei 
reglementărilor.

în conformitate cu Legea nr. 163 din 20.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative au fost operate mai multe modificări la arî. 2711 din Codul de executare al Republicii 
Moldova ce priveşte monitorizarea electronică a persoanelor.

Astfel, prin Legea nr. 163 din 20.07.2017 a fost abrogat alineatul (3) al art.2711 Cod de executare 
cu următorul conţinut: „în cazul în care persoana liberată de pedeapsa penală refuză, din motive 
religioase, să i se instaleze brăţară specială, monitorizarea electronică nu va fi aplicată. Refuzul de 
a se supune monitorizării electronice nu poate constitui drept impediment pentru aplicarea 
probaţiunii”, modificare ce necesită a fi operată şi în Hotărirea Guvernului nr. 1322 din 08.12.2016.

Potrivit proiectului sunt supuse monitorizării electronice şi persoanele cărora le este aplicată o 
măsură preventivă. în acelaşi timp, în proiect se includ consecinţele deteriorării utilajului electronic 
de către persoanele cărora le-a fost aplicată o măsură preventivă stabilită de Codul de procedură 
penală. Cheltuielile pentru o persoană aflată în evidenţa organelor de probaţiune constituie în jur 
de 7 lei pe zi, iar pentru un an circa 2555 lei, incluzînd cheltuielile de personal, echipament, 
locaţiunea oficiilor, etc. pe cînd cheltuielile pentru o persoană aflată în detenţie se estimează 
aproximativ la 179 lei pe zi, iar pentru un an circa 65000 lei.

Totodată, este de menţionat şi numărul hotărîrilor judecătoreşti în creştere cu privire la aplicarea 
unor măsuri preventive, care necesită monitorizare electronică.

Astfel, modificarea mai are drept scop consolidarea subdiviziunii specializate care va activa 
24/24 ore, serviciul fiind executat în 2 ture (activităţi) a cîte 8 ore.

Implementarea proiectului menţionat nu implică mijloace financiare suplimentare.

Prezentul proiect va avea ca efect ajustarea prevederilor Legii nr. 163 din 20.07.2017 la cadrul 
normativ în vigoare.

Prin urmare, se va reglementa expres care sunt condiţiile şi procedura de monitorizare 
electronică a persoanelor în baza hotărîrii instanţei de judecată sau la demersul şefului instituţiei 
penitenciare.

în scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 
în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web a Ministerului 
Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte de acte normative 
remise spre coordonare”).

Propunerile recepţionate de la subiecţii interesaţi au fost analizate şi integrate în proiect, iar 
aspectele neacceptate, însoţite de argumentele de rigoare sunt reflectate în sinteza propunerilor şi 
obiecţiilor asupra proiectului.

Ministru Victoria IFTODI
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