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I. Introducere 
- Scopul și obiectivele 

 
Prezentul document reprezintă o continuitate a acțiunilor din cadrul proiectului „Umanizarea 

politicilor antidrog în R.Moldova prin promovarea măsurilor alternative pedepselor ( inclusiv 
arestului) persoanelor ce săvîrșesc infracțiuni asociate consumului de droguri”. 

Cercetările anterioare1 realizate pe segmentul subiecților ce săvărșesc infracțiuni sau 
contravenții ce țin de circulația ilegală a drogurilor și altor substanțe interzise, au relevat o serie de 
probleme ce ține de abordarea rigidă din partea organelor de drept față de consumatorii de droguri, 
accentul fiind pusă pe partea excesiv punitivă și mai puțin pe partea de aplicarea a alternativelor la 
detenție și de acoperire a necesităților medicale, respectiv de soluționare a problemelor în mod mai 
uman și comprehensiv. 
Este cunoscut faptul că dependenţa de droguri (fie că ea implică opiacee, cocaină, tutun, alcool sau 
alte droguri) este un comportament cronic cauzat de boală şi caracterizat printr-un proces lung de 
recăderi şi încercări de stabilizare, care, prin urmare, necesită grijă şi sprijin continuu. Acest 
comportament ar trebui tratat în acelaşi mod ca şi alte boli cronice, care încorporează diagnostic şi 
un plan de tratament. Este esențial ca orice tratament medicamentos şi strategii de intervenţie să nu 
fie dezvoltate în mod izolat, dar legate de alte iniţiative şi strategii relevante2. 
În 2019 a fost efectuat o analiză juridică, specifică  – Raportul : Promovarea aplicării măsurilor 
alternative arestului ( lipsirii de libertate) în cazul persoanelor ce săvărșesc infracțiuni asociate 
consumului de droguri, în cadrul proiectului susținut de AO Uniunea pentru prevenirea HIV și 
Reducerea Riscurilor (UORN)3, ce a avut ca obiectiv analiza cadrului legal cu privire la măsurile 
preventive și posibilitatea promovării măsurilor neprivative de libertate cu privire la persoanele ce 
săvîrșesc infracțiuni legate de circulația ilegală a drogurilor, în special în cazul celor ce comit acțiuni 
legate de droguri pentru uzul personal. În scopul promovării alternativelor la detenție pentru 
subiecții infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor, în special a celor fără scop de 
înstrăinare, raportul a venit cu mai multe propuneri.  
În contextul subiectului prezentului raport, propunerile pertinente la caz sunt:   

-  Identificarea soluțiilor legale de creare a unor programe probaționale specializate, în care 
consumatorii de droguri ar putea fi implicați în baza consimțămîntului propriu de la faza 
inițială a urmăririi penale. Astfel, în baza unui raport detaliat, procurorul sau instanța va 
avea la dispoziție un instrument specializat justificat de aplicare a alternativelor la detenție. 

- Încurajarea și familiarizarea actorilor din procedura penală, de a solicita imediat, de la 
faza inițială a urmăririi penală, efectuarea referatului presentințial pentru infracțiunile din 
categoria consumului de droguri, fapt ce ar constitui ca argumente și probă atenuantă 

1 Studiul privind practica judiciară de examinare a infracțiunilor și contravențiilor privind circuitul ilegal de droguri fără scop de 
înstrăinare, Fundația Soros-Moldova, Promolex, Chișinău 2017, https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-
PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf, Raport, Monitorizarea ședințelor de judecată pe cauzele penale 
contravenționale în privința consumatorilor de droguri,Soros-Moldova, Promolex, Chișinău 2015, 
https://soros.md/files/publications/documents/Monitorizarea%20sedintelor%20de%20judecata%20pe%20cauzele%20contraventional
e%20si%20penale%20in%20privinta%20consumtorilor%20de%20droguri.pdf 
2 http://www.justice.gov.md/public/files/dir_elab_acte_norm/NI_comunitatea_terapeutic.pdf 
3 http://uorn.md/wp-content/uploads/2021/01/RAPORT-Analiza-Juridica-V.-Mihailov-Moraru-2019.pdf 
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pentru aplicarea preponderentă a măsurilor neprivative de libertate și a celor cu caracter de 
tratament. 

- Instruirea, familiarizarea și promovarea aplicării ca regulă, de către procurori și judecători 
a măsurilor alternative arestului preventiv, și a pedepselor neprivative de libertate în cazul 
subiecților infracțiunilor asociate consumului de droguri, în special în cazul infracțiunilor 
comise fără scop de înstrăinare;  

- Eficientizarea și încurajarea aplicării măsurilor preventive neprivative: sub forma obligației 
de a nu părăsi localitatea; a obligației de prezentare cu explicarea clară a consecințelor ce 
pot surveni, obligația de a nu părăsi țara/localitatea, liberarea provizorie de sub control 
judiciar, inclusiv cu aplicarea monitorizării electronice, fapt ce ar asigura ca subiecții să fie 
supravegheați în libertate alături de  familie și să muncească. Etc. 
Reieșind din cele expuse, pînă la etapa de operare de modificare a legii4, se propune 
constatarea situației la zi a subiectului abordat reieșind din cadrul legal național, din 
perspectiva procesual-penală și a probațiunii, precum  și identificarea unui traseu de acțiuni 
practice ce ar soluționa o parte a problemei urmărite. 

Astfel, s-a constatat că un instrument legal care ar contribui la promovarea alternativelor la 
detenție5, ar fi solicitarea de către subiecții procesual-penali de la o etapă cît mai timpurie a 
efectuării referatului presentențial de către Inspectoratul Național de Probațiune. Legea 
procesual-penală nu interzice, dar acest instrument este practic inutilizat, exceptînd în cazul 
minorilor cercetați penal, unde legea impune ca condiție obligatorie. 

Acest document, prezentat organului de urmărire penală, cît și eventual judecătorului, va 
oferi un tablou detaliat și informativ despre personalitatea și necesitățile suspectului (inclusiv 
adultul), fapt ce va contribui la înțelegerea mai clară și abordarea mai umană a persoanei 
suspectate, cu aplicarea doar în ultimă instanță a măsurilor preventive de libertate. Acest 
lucru ar fi imposibil fără implicarea activă și eventual coordonată, a reprezentanților 
autorităților competente : a organului de urmărire penală ( ofițerul de urmărire penală, 
procuror), avocatului, consilierului de probațiune și judecătorului (în special cel de 
instrucție). 

 

 

 

 

 

4 La 18.11.20  Ministerul Justiției a inițiat procesul de formulare a amendamentelor (cu termen de prezentare a propunerilor pînă la 
01.12.2020) la cadrul normativ în vederea implementării serviciilor de asistență, a măsurilor alternative detenției și sancțiunilor 
privative de libertate în cazurile asociate consumului de droguri. 
5 Alternativele la detenție : se va referi ca alternative atît la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere/ măsurile preventive, cît și 
la aplicarea pedepselor penale. 
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II. Consumatorii de droguri în sistemul probațiunii 
 

- Prevederi legale 
- Date statistica 
- Programe probaționale specifice 

 
Prevederi legale 

 
În evidența organelor de probațiune, consumatorii de droguri sunt o categorie specifică de 

persoane în conflict cu legea penală, care au anumite nevoi speciale și necesită o intervenție 
individuală și specializată. 

Legea nr.8/2008 cu privire la probațiune dispune că “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”. 

În privinţa unui minor, referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se 
întocmeşte în mod obligatoriu, conform legislaţiei. 

Conform art. 9 al Legii menționate supra, „Referatul presentinţial de evaluare 
psihosocială a personalității este un document scris, cu caracter consultativ și de orientare, având 
rolul de a oferi organului de urmărire penală, procurorului, instanței de judecată date despre 
persoana bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului, despre nivelul de instruire școlară, despre 
comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni și despre factorii care influențează sau pot 
influența conduita lui generală.” 
 Articolul 475 alin. (3) al Codului de procedură penală stipulează că la examinarea cauzei 
penale „… organul de urmărire penală, procurorul sau, după caz, instanța de judecată dispune 
întocmirea referatului presentinţial de evaluare psihosocială a minorului”. 
 Conform art. 385 al. (1) pct. 7) al CPP instanța de judecată stabilește „ce măsură de 
pedeapsă urmează să fie stabilită inculpatului, luând în considerare și recomandările serviciului de 
resocializare, dacă o asemenea anchetă a fost efectuată”, dispoziție care face referire la solicitarea 
și ulterior prezentarea referatului presentințial de către organul de probațiune.  

Potrivit Legii cu privire la probațiune, persoanele bănuite, învinuite, inculpate pentru care s-a 
solicitat referatul presentințial de evaluare psihosocială a personalității sunt subiecți ai probațiunii. 

Subiecții probațiunii au următoarele obligații: 
a) să respecte obligaţiile şi restricţiile stabilite de instanţa de judecată şi de legislaţie; 
b) să îndeplinească cerinţele legitime ale personalului organelor de probaţiune; 
c) să prezinte informaţii veridice la solicitarea personalului organelor de probaţiune; 
d) să participe la programe probaţionale şi de alt gen, dacă acestea au fost aplicate. 
 
Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare 

psihosocială a personalității, aprobat prin ordinul ministrului justiției, nr.299/2018 stabilește în 
pct.18 conținutul informațiilor cuprinse în referatul presentințial, referitoare la persoana în conflict 
cu legea penală, necesară organului de urmărire penală și instanței de judecată: 
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1) profilul psihosocial al bănuitului, învinuitului, inculpatului, mediul familial, precum şi 
evoluţia persoanei din punct de vedere educaţional şi profesional; 

2) mediul social, mobilitatea (geografică, socială, profesională); 
3) problemele de ordin social şi individual, inclusiv psiho-emoţionale cu care se confruntă 

persoana; 
4) probleme de sănătate, dependenţe cu impact criminogen; 
5) atitudine faţă de faptă, consecinţe, victimă. 
 

 Regulamentul cu privire la modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare 
psihosocială a personalității, prevede că, în referatul presentinţial sunt formulate recomandările cu 
privire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării unei anumite măsuri de ordin penal în raport 
cu personalitatea celui evaluat, necesitatea unor programe probaționale sau educaționale. 
 Scopul unui referat presentințial este de a conține informații utile și pertinente cazului, astfel 
încât să influențeze în mare măsură aplicarea unei pedepse proporționale în raport cu gravitatea 
faptei comise. În plus, recomandarea care poate fi făcută de consilierul de probațiune trebuie să fie 
bazată pe cercetarea multiaspectuală a informațiior obținute și evaluările realizate, astfel încât 
instanța de judecată să poată ține cont de aceste informații în procesul de deliberare. 
 Scopul general al referatului presentențial este de a o oferi o evaluare psiho-socială a 
personalității persoanei și de a spori rolul instanței la individualizarea pedepsei, de a crește discreția 
judecătorului la individualizarea pedepsei în raport cu personalitatea infractorului și a condițiilor 
sociale, de a reduce aplicarea pedepselor privative de libertate și de a umaniza pedepsele. 

De asemenea, Legea cu privire la probațiune susține că, în perioada de timp a probaţiunii 
presentinţială (21 zile lucrătoare, 15 zile lucrătoare-minori) se acordă asistenţă şi consiliere 
subiectului probaţiunii nemijlocit sau prin referire. 

 
Date statistice 

 
În prezent, în serviciul de probațiune sunt în evidență 1181 persoane condamnate definitiv 

pentru infracțiunile asociate consumului de droguri (conform tabelului), care execută pedepse 
neprivative de libertate, după cum urmează:  

a) munca neremunerată în folosul comunității (art.67 CP); 
b) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate (art.65 

CP); 
c) condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 90 CP); 
d) condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei (art.901 CP); 
e) liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen (art.91 CP); 
f) amînarea executării pedepsei pentru femei gravide și persoane care au copii pînă la vîrsta 

de 8 ani (art.96 CP); 
g) măsuri de constrîngere cu caracter educativ aplicate minorilor (art.104 CP). 

 
Articol de condamnare Număr de subiecți 

de probațiune 
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Articolul 217. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii 
acestora fără scop de înstrăinare 

907 

Articolul 2171. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor 
acestora în scop de înstrăinare 

260 

Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau 
prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora 

6 

Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate 
producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora 

1 

Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor 1 
Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de 
droguri, etnobotanice sau analogii acestora 

4 

Articolul 2176. Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, 
împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora 

0 

Articolul 218. Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a 
drogurilor 

1 

Articolul 219. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul 
drogurilor sau etnobotanicelor 

1 

TOTAL 1181 
 

În acest sens, precizăm că, persoanele condamnate în temeiul art. 217 CP (Circulaţia ilegală 
a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare) pot fi și consumatori 
de droguri, iar aria de intervenție asupra lor se poate extinde. 

Pornind de la datele statistice ale Inspectoratului Național de Probațiune a fost efectuată o 
analiză privind solicitările de referate presentințiale pentru infracțiunile asociate consumului de 
droguri în anii 2019 și 2020.6 

Așadar, în anul 2019 au fost solicitate de organul de urmărire penală, procuratură, instanțe de 
judecată, pentru categoria infracțiunilor asociate consumului de droguri, 17 referate presentințiale. 

În anul 2020, pentru aceiași categorie de infracțiuni au fost solicitate de organul de urmărire 
penală, procuratură, instanțe de judecată, 5 referate presentințiale.( scădere) 

Numărul mic de solicitări de referate presentințiale la infracțiunile respective, generează 
concluzia, că organele solicitante se rezumă la necesitatea evaluării personalității minorilor și 
mai puțin a persoanelor adulte. 

Practica judiciară și datele statistice colectate demonstrează cu certitudine, că anume la etapa 
urmăririi penale, se înaintează solicitarea efectuării referatului presentințial, și în marea majoritate a 
cazurilor această solicitare vine din partea ofițerului de urmărire penală. 

În cazul în care persoana bănuitului, învinuitului sau inculpatului pentru care se întocmeşte 
referatul presentinţial refuză să participe la realizarea referatului presentinţial, persoana nu este de 
găsit, fie că întocmirea referatului este imposibilă din alte cauze obiective, consilierul de probaţiune 
întocmește o notă informativă. 

6 Statistica oficială a Inspectoratului Național de Probațiune: http://probatiune.gov.md/menu/submenus/169/statistica.  
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Datele statisticii oficiale7 indică asupra faptului că pe teritoriul RM (fără datele raioanelor 
din regiunea transnistreană) infracțiunile legate de droguri și precursori, înregistrate în perioada 
anilor 2015-2019 (a.2020 lipsesc datele), se caracterizează printr-o anumită structură după cum este 
reflectat în tabelul nr.1. 

 
 
 

 
 
 
 

Tabelul nr.1  
Infracțiuni legate de droguri pe regiuni și ani 

   

Anul  2015 2016 2017 2018 2019 
 

Total pe țară 1179 1125 1218 1351 1052 
Municipiul Chişinău 443 366 557 748 493 
Municipiul Bălți 194 155 146 124 110 
Nord (incl. Bălți) 397 378 342 276 274 
Centru 153 189 144 136 109 
Sud 117 132 91 84 96 
U.T.A. Găgăuzia 29 34 40 46 37 

 
 

Activitățile de lucru consumatorii de droguri la etapa presentințială implică următoarele 
procese: 

a) evaluarea personalității și a necesităților; 
b) evaluarea motivaţiei pentru schimbare; 
c) evaluarea riscului de recidivă; 
e) asistența și consilierea. 
 

Programele probaționale destinate subiecților aflați în conflict cu legea penală pentru 
consumul de substanțe narcotice și psihotrope. 

La ora actuală organele de probațiune dispun de următoarele programe probaționale ce pot 
fi aplicate persoanelor în conflict cu legea penală pentru consumul de substanțe narcotice și 
psihotrope: 

- Programul probaţional „Asistenţă psihosocială la etapa presentinţială”; 
- Programul de reducere a abuzul de substanţe (PRAS); 
- Programul Motivaţia spre schimbare. 
Programul probaţional „Asistenţă psihosocială la etapa presentinţială” este implementat la 

nivel naţional prin Ordinul nr.238 din 15.11.2016.  
Acordarea asistenței psihosociale la etapa presentințială mărește șansele de reintegrare sau de 

resocializare a subiectului probațiunii la această etapă. Asistenţa psihosocială trebuie să se adreseze 
subiectului probațiunii abordând orice probleme asociate, de natură medicală, psihologică, socială, 
vocaţională şi juridică. 

7 Statistica Biroului Național de Statistică: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala. 
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Asistarea psihosocială se realizează numai la solicitarea subiectului probațiunii, astfel unul din cele 
mai importante roluri ale consilierului de probațiune este acela de a-și motiva subiectul probațiunii 
să participe la activitățile de asistare psihosocială.  
  Scopul programului: - minimalizarea riscului de recidivă, - evaluarea şi planificarea 
intervenţiei, - oferirea ajutorului imediat, pentru specificarea concretă a problemelor şi evaluare a 
acestora. 

Grupul ţintă: Subiecţii probațiunii minori şi adulţi la etapa presentințială: 
bănuit/învinuit/inculpat. 

Algoritmul programului: 1. Solicitarea din partea organului de drept; 2. Registru; 3. 
Identificarea subiectului de probaţiune; 4. Evaluarea (stabilirea necesităţilor); 5. Cererea scrisă; 6. 
Planul de asistenţă; 7. Referire; 8 Monitorizare; 9. Generalizarea datelor (minori/adulţi); 10. 
Raportarea. 

Modele de activităţi/servicii: informare, activităţi de recreere şi timp liber, consiliere 
psihologică şi juridică, activităţi de instruire, incluziune socio-economică (plasament, 
profesionalizare, instruire vocaţională, dezvoltarea de competenţe sociale, angajare în câmpul 
muncii, etc.). 

Timp necesar: maxim 21 zile lucrătoare pentru adulți și 15 zile lucrătoare pentru minori, 
termene de întocmire a referatului de evaluare psiho-socială a personalității și în caz de necesitate se 
solicită prelungire cu încă cel mult 10 zile lucrătoare pentru finisarea referatului de evaluare.  

Relaţiile de parteneriat în procesul de asistenţă psiho-socială la etapa presentinţială: 
În activitatea de asistenţă şi consiliere un element important este îndrumarea subiectului 

probaţiunii către serviciile sociale ce i-ar putea sprijini. Consilierul de probaţiune este cel care 
elaborează harta serviciilor sociale de informare despre organizaţiile guvernamentale şi non-
guvernamentale din comunitate.  

Relaţiile de parteneriat au ca obiectiv prevenirea recidivei de infracţiune, şi reintegrarea în 
comunitate a subiecţilor probaţiunii. Cu cât subiectul probaţiunii are un mediu social mai favorabil, 
cu atât mai mult îşi valorifică potenţialul său fizic, intelectual şi emoţional. Cu cât subiectul 
probaţiunii are un mediu social mai nesigur pentru reintegrarea sa, cu atât mai mult se simte 
necesitatea unor servicii care ar oferi un mediu social alternativ. 

Partenerii ai serviciului de probaţiune pot fi: 
 direcţia de sănătate publică; 
 organizaţii nonguvernamentale; 
 administraţia publică locală; 
 serviciul stare civilă; 
 direcţia de documentare a populaţiei; 
 agenţia de ocupare a forţei de muncă; 
 direcţia de învăţământ; 
 direcţia pentru protecţia drepturilor copilului (autoritatea tutelară); 
 biserici, alte organizaţii religioase, de caritate; 
 instituţii de învăţământ; 
 instituţii private şi agenţi economici şi chiar persoane individuale. 
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Pentru a asista subiecţii probaţiunii ce au probleme legate de consumul de substanţe, 
organele de probaţiune au implementat Programul de reducere a abuzul de substanţe (PRAS), 
prin Ordinul INP nr. 116 din 04.07.2017. 

Programul a fost elaborat în Norvegia şi este individual de terapie cognitiv-comportamentală, 
ce contribuie la schimbare în procesul de reabilitare a persoanelor care fac abuz de substanţe.  

Scopul programului este de a facilita procesul de schimbare, construind încrederea în 
capacitatea persoanei de fi stăpân pe propria viaţă şi motivând-o să îşi schimbe obişnuinţa, de a face 
abuz de substanţe.  

Obiectivele PRAS:  
• a oferi persoanei experienţa de a fi auzită, înţeleasă şi respectată; 
• a face să reflecte asupra situaţiei sale şi asupra abuzului de substanţe;  
• a reduce şi preveni alte posibile epizoade de abuz de substanţe;  
• a facilita lucrul şi măsurile ulterioare orientate spre schimbare.  
Grupul ţintă: persoanele (minori, adulţi) care au recunoscut că consumă substanţe (alcool şi 

droguri), preparate anestezice, hormonale sau alte substanţe chimice, care nu sunt prescrise în mod 
legal.  

Structura programului: pre-sesiunea, trei sesiuni de bază şi una sau mai multe sesiuni 
adăugătoare. Fiecare sesiune poate dura aproximativ 45 de minute, însă este recomandabil să existe 
la dispoziţie 60 de minute în caz de necesitate. Sesiunile pot fi desfăşurate săptămânal dacă este 
posibil. Pre-sesiunea reprezintă o scurtă conversație de informare și cartografiere, pentru a 
determina dacă PRAS urmează a fi implementat.  Dacă în urma presesiunii s-a stabilit că PRAS va fi 
inițiat, atunci vor fi desfășurate Sesiunile 1, 2 și 3.  

După finalizarea acestei serii de sesiuni de bază, urmează a fi realizată una sau mai multe 
sesiuni adăugătoare.  

Programul Motivaţia spre schimbare este implementat la nivel naţional prin Ordinul INP 
nr. 260 din 20.12.2017, ajută la procesul de autocunoaştere şi realizare a schimbărilor pozitive în 
scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi se adresează tinerilor ce promovează conştiinţa de sine şi o 
schimbare pozitivă.  

Obiectivele programului: - reducerea recidivei criminalităţii şi negativităţii; - incluziunea 
socială; - dezvoltarea morală.  

Grupul ţintă al programului: persoane cu vârsta de la 18 până la 35 de ani, cu exepţia celor 
care au comis infracţiuni cu caracter sexual.  

Grup este format din 6- 12 persoane. Abilităţi obţinute în urma parcurgerii programului: - să 
obţină informaţie şi cunoască despre motivaţie, emoţii, comunicare, relaţii şi modele de 
comportament; - să analizeze motivaţia proprie şi să înveţe cum să se motiveze mai bine pentru a 
realiza cele planificate şi a atinge obiectivele; - să-şi asume responsabilitatea pentru sine şi viaţa sa; 
- să-şi autocunoască propria experienţă de viaţă; - să conştientizeze realitatea în care este şi viaţa pe 
care o doreşte; - să conştientizeze valorile şi emoţiile; - să înveţe să elaboreze planuri realizabile 
pentru atingerea obiectivelor şi să stabilească acţiunile necesare în acest scop; - să conştientizeze 
drepturile, limitele şi propriile posibilităţi; - să deprindă abilităţile de comunicare; - să perceapă 
importanţa emoţiilor şi sentimentelor pentru sănătate şi pentru relaţiile interioare; - să obţină 
informaţie despre faptul de ce este necesar să-ţi controlezi furia şi să nu recurgi la violenţă; - să 
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însuşească tehnicile care îl vor ajuta să deviă calm; - să cunoască etapele de schimbare, pentru a 
depăşi criza sau gândurile depresive. 

Timp necesar: 12 sesiuni a cîte 90 min.  
Structura programului: Prezentul program conţine: 4 module, 12 sesiuni, care permit de a 

învăţa şi extinde abilităţile de atingere a obiectivelor, cum să gândim şi să avem grijă de sine şi cei 
din jur, cum să reducem îngrijorările proprii şi îngrijorările altor persoane, cum să se cunoască pe 
sine şi nevoile sale. 

În concluzie, menționăm că, reieșind din prevederile legale, referatul presentințial este 
solicitat de organul de urmărire penală, procuror, instanță de judecată pentru toți minorii aflați în 
conflict cu legea penală care au vârsta răspunderii penale și au fost recunoscuți bănuiți, învinuiți, 
inculpați în comiterea infracțiunii.  

 
Astfel, pentru infractorii adulți referatul presentințial este solicitat doar la necesitate, 

implicit și pentru infracțiunile din categoria consumului de droguri, păstrarea sau punerea lor în 
circulație. Dn aceste motive, considerăm oportună solicitarea obligatorie pentru consumul 
nemijlocit al substanțelor narcotice, document ce poate ajuta organul de urmărire penală la 
luarea deciziilor la etapa UP față de suspect, inclusiv instanța de judecată la aplicarea 
preponderentă a măsurilor neprivative de libertate. 

 

III. Cadrul legal procesual-penal cu privire la etapa inițială de intervenție pentru 
consumatorii de droguri.  
 

- Prevederile CPP 
- Datele statistice/PG 
- Acțiuni de intervenție 

 
Prevederi legale 

 
Conform Raportului de activitate al Procuraturii Generale pentru anul 2019, s-a atestat o 
dinamică a scăderii nivelului criminalității, respectiv și infracțiunile contra sănătății publice inclusiv 
traficul ilegal de droguri cu 299 cazuri (-22,13%);  
 
În perioada de referință, procurorii au exercitat urmărirea penală pe 4162 cauze penale. Din numărul 
total de cauze penale aflate în gestiunea nemijlocită a procurorilor, urmărirea penală a fost 
terminată în 1385 cauze. Au fost trimise în judecată 598 cauze penale privind comiterea a 789 
infracțiuni de către 840 persoane. Dintre acestea, justiției au fost deferite 68 de cauze despre 
circulația ilegală a drogurilor.  
 

Procurorii care au condus urmărirea penală în 46758 cauze, au expediat în instanța de judecată 
13198 cauze penale privind comiterea a 14586 infracțiuni de către 14713 persoane, dintre care 813 
de cauze s-au referit despre circulația drogurilor. În 6720 de cauze urmărirea penală a fost încetată 
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și clasată, inclusiv în 951 de cauze din alte motive de nereabilitare, inclusiv în legătură cu liberarea 
de răspundere penală şi tragere la răspundere contravențională în baza art.55 din Codul penal, 
(nefiind însă clar numărul exact pe art. 55 CP.) 

În ceea ce ține de înlăturarea răspunderii penale şi liberarea de răspundere penală, Procuratura 
Generală a inițiat anularea unei soluții de acest fel, față de 11 în anul 2018 și anume: a ordonanței de 
suspendare condiționată a urmăririi penale. Concomitent, cu privire la derogările de la lege, 
constatate la aplicarea procedurilor discreționare, au fost înaintate conducătorilor procuraturilor 
teritoriale 12 observații scrise cu privire la neajunsurile depistate şi măsurile necesare a fi întreprinse 
pentru neadmiterea lor. În rezultatul verificărilor, au fost constatate următoarele deficiențe:  
-nerespectarea condițiilor sine qua non la aplicarea suspendării condiționate a urmăririi penale, nestabilirea 
controlului privind respectarea obligațiilor determinate de procuror în ordonanța de suspendare 
condiționată a urmăririi penale, cu cerința informării neîntârziate de către organul de poliţie în cazul în care 
aceste condiții au fost încălcate; -neacumularea informațiilor necesare care ar caracteriza personalitatea 
făptuitorilor, în special în partea ce ţine de săvârșirea faptelor contravenționale, precum și referitoare la 
aflarea făptuitorilor în evidențele medicale şi dependența acestora de alcool şi/sau droguri, lipsa actelor 
care ar caracteriza persoana;  -nerespectarea procedurii de încuviințare de către persoana urmărită penal a 
aplicării la urmărirea penală a soluțiilor de netrimitere în judecată şi de liberare de răspundere.  

La capitolul combaterea traficului de ilicit de droguri8, a fost înregistrat un număr de 1188 
(anul 2018 – 1560) infracţiuni în domeniul dat, iar în total, au fost investigate 1689 cauze penale în 
domeniul circulaţiei ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, cu 267 cauze 
penale mai puțin comparativ cu perioada anului 2018. Conform indicatorilor statistici, din numărul total 
al infracţiunilor înregistrate la compartimentul respectiv, 760, ceea ce constituie 64%, au fost pornite în baza 
art.217 din Codul penal - „Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop 
de înstrăinare”. 
 
În perioada anului 2019 au fost deferite justiţiei 881 cauze în privinţa 1009 persoane, dintre care în 
privința a 181 a fost aplicată la urmărirea penală măsura arestării preventive sau la domiciliu. 
 
Concomitent, pe lângă cauzele penale trimise în judecată, în perioada anului 2019 au mai fost 
dispuse soluţii de scoatere de sub urmărire penală şi clasare a cauzei penale - 48 (29 - art.217 CP, 8 
- art.217¹ CP, 1 – art.2174 CP, 1 – art.2175 CP, 3-art.219 CP, 5-art.248 CP și 1-art.322 CP); de 
încetare a urmăririi penale - 36 (art.217 CP - 28, 5 - art.217¹ CP și 3 – art.248 CP), dintre care 6 cu 
liberarea de răspundere penală şi tragerea la răspundere contravenţională în baza art.55 din Codul 
penal, 18 pe alte motive, 9 pe motiv că fapta constituie o contravenție și 3 în baza actului de 
amnistie; de suspendare a urmăririi penale – 193 ( 71 în legătură cu căutarea persoanelor învinuite 
din motivul eschivării lor, iar 122 pe motivul neidentificării făptuitorului). 
 
Instanţele de judecată, examinând în fond cauzele penale pe infracţiuni în domeniul circulaţiei 
ilegale a drogurilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora, inclusiv pe cauze penale expediate în anii 
precedenţi, au pronunţat 843 sentințe în privința a 920 persoane, dintre care de condamnare –786 
sentinţe în privinţa a 864 persoane. În privinţa condamnaților au fost aplicate următoarele pedepse:  
• amendă –în privinţa a 115 persoane;  
• art.90 Cod penal –în privinţa a 331 persoane;  
• închisoare –în privinţa a 281 persoane;  

8 http://www.procuratura.md/file/Raport%20public%20Procuratura%202019%20rectificat%2004.05.2020%20.pdf, pg. 71 
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• închisoare cu suspendarea parțială a executării pedepsei art.90¹ CP –în privința a 13 persoane;  
• muncă neremunerată în folosul comunității –în privinţa a 124 persoane.  
 
La fel, în perioada anului 2019 au fost pronunțate 36 sentințe de încetare a procesului penal în 
privinţa a 36 persoane. Au fost adoptate și 13 sentinţe de achitare în privinţa a 17 persoane din motive că 
fapta nu întruneşte elementele infracţiunii sau fapta nu a fost comisă de inculpat. 
 
Potrivit datelor statistice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe parcursul anului 
2019, au fost luate la evidenţa medicală 457 de persoane dependente de droguri, ceea ce constituie 
4,9% din numărul total de persoane deţinute în cadrul instituţiilor penitenciare. La fel, la data de 
01.01.2020, se deţineau circa 781 de persoane pentru infracţiuni privind circulaţia substanţelor 
narcotice9.  

Cu referire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, în anul 
2019, conform raportului de bilanţ al sistemului administraţiei penitenciare, au fost înregistrate 388 
fapte de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, dintre care 30 de 
tentative de introducere în instituţiile penitenciare. În aşa fel, populaţia penitenciară din Republica 
Moldova prezintă un risc sporit privind consumul de droguri licite şi ilicite, problemă cu care se 
confruntă majoritatea statelor europene. 

 
În plan statistic, la faza de urmărire penală, în anul 2019 au fost reținute 2956 persoane10, 
Procurorii au solicitat arestarea preventivă a 1600 persoane. Din numărul total al persoanelor 
reţinute, au fost arestate preventiv 1403 persoane. Din numărul total de 19018 măsuri procesuale de 
constrângere aplicate pentru a asigura buna desfăşurare a urmăririi penale în anul 2019, măsura 
arestării (preventive şi la domiciliu) a fost aplicată în privinţa a 1800 persoane, ceea ce reprezintă 
9,46%.  
În total în stare de arest (preventiv şi la domiciliu) au fost trimise în instanţa de judecată 970 
persoane, sau 6,2% din numărul total de 15553 persoane inculpate deferite justiției de procurori în 
anul 201911. 
 

 
Acțiuni de intervenție 

 
Deci, la etapa reținerii persoanei, prin prisma art. 166- 167 alin.1) Codul de Procedură Penală este 
esential ca și în cazul unui consumator de droguri, să-i fie pus la dispoziție accesul și examinarea 
medicală inclusiv, cea pe contul propriu, și respectiv înregistrarea oricăror cereri legate de 
sănătate sau specifice stării fizice și psiho-emoționale, cu acordarea posibilității de a urma 
tratamentul necesar cu substituție sau alte tipuri de tratamente ( ARV, TB). 
Potrivit Procedurii  Standard de Operare pentru reținere12 , aprobat pentru implementare prin 
Ordinul IGP nr. 193 din 30.03.2018 , în pct. 8 al actului este stipulat că : „ persoana reținută este 
întrebată dacă urmează tratament medical care necesită asistență de specialitate, astfel încît viața 
și sănătatea  să nu-i fie puse în pericol. În mod obligatoriu, persoanele aflate sub influiența 

9 http://www.justice.gov.md/public/files/dir_elab_acte_norm/NI_comunitatea_terapeutic.pdf 
10 http://www.procuratura.md/file/Raport%20public%20Procuratura%202019%20rectificat%2004.05.2020%20.pdf, pg. 97 
11 Idem pg.102 
12http://politia.md/ro/content/lansarea-procedurilor-standard-de-operare-privind-retinerea-escortarea-si-detentia. 
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băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor, vor fi evaluate de medic.”De asemenea, e de menționat că 
potrivit procedurii, odată cu reținerea unei persoane se va întocmi fișa de cunoaștere a persoanei, în 
care se fixează mai multe date ce țin de caracterul și necesitățile persoanei, inclusiv la pct. 12 al 
Fișei: “dacă este sau nu consumator de substanțe halucinogene sau alcool”. 

De asemenea, potrivit Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția poliției în prevenirea HIV 
în grupurile cu risc sporit de infectare13, aprobată prin Ordinul nr. 54 din 27.03.2015 de către 
Inspectoratul General de Poliție, în pct. 16 lit. i) colaboratorul de poliție asigură, în caz de reținere 
mai mult de 3 ore, accesul la serviciile de prevenire a infecției HIV, de reducere a riscurilor, 
precum și la continuarea tratamentului farmacoterapeutic cu metadonă, tratamentului 
antituberculos sau oricărui alt tratament administrat ...; e) colaborează cu instituțiile 
guvernamentale, de sănătate publică şi asociaţiile obşteşti care implementează programe de 
reducere a riscurilor asociate consumului de droguri şi sexului neprotejat (de exemplu, schimbul de 
seringi, farmacoterapia cu metadonă), în vederea referirii persoanelor din mediul GRSI către 
serviciile de asistență și suport psihosocial prestate de către acestea; 
 
Potrivit pct.20 al aceleiași instrucțiuni, angajații Poliției, în cadrul acțiunilor de reținere, evită pe cât 
este posibil aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale, periculoase pentru viața și sănătatea 
persoanei, în vederea reducerii riscului de traumatizare a acesteia. Totodată, se vor lua măsuri de 
siguranță personală. Cu acest scop: a) se vor informa dacă persoana reținută este beneficiară a 
Programelor de tratament, care este instituția ce-i acordă asistență medicală și persoanacurantă; 
b) vor asigura continuitatea tratamentului farmacoterapeutic cu metadonă, tratamentului ARV și 
antituberculos conform protocoalelor naționale aprobate de Ministerul Sănătăţii; c) vor asigura 
continuitatea serviciilor de suport și de prevenire a infecțieiHIV, de reducere a riscurilor, 
tratamentului antituberculos sau oricare alt tratament administrat benefi- ciarilor de servicii; g) 
Farmacoterapia cu metadonă (FTM) şi alte tratamente aledependenţei de droguri. 
 
 În acest sens, o primă propunere( soluție) ar fi completarea acestei Instrucțiuni cu un 

punct adițional, ce ar include ca acțiune din partea colaboratorului de poliție responsabil de 
solicitare către biroul de probațiune de efectuare a referatului presentențial cu privire la 
persoana suspectată de comiterea unei infracțiuni legate de circulația ilegală a drogurilor. 

 
 
Totodată, la etapa arestării, este de menționat faptul că la soluționarea chestiunii privind 
necesitatea aplicării măsurii preventive respective, procurorul și instanța de judecată vor aprecia și 
vor motiva, în mod obligatoriu, dacă măsura preventivă este proporțională cu circumstanțele 
individuale ale cauzei penale (art. 176 alin.3) CPP), inclusiv luînd în considerare: 
 
            1) caracterul rezonabil al bănuielii, gravitatea și gradul prejudiciabil al faptei incriminate, 
apreciate în fiecare caz individual, însă fără a se pronunța asupra vinovăției; 
            2) personalitatea și caracterizarea bănuitului, învinuitului, inculpatului, inclusiv la 
momentul de comitere a faptelor încriminate; 
            3) vîrsta şi starea sănătății sale; 
            4) ocupația sa; 
            5) situația familială și prezența persoanelor întreținute; 
            6) starea sa materială, veniturile, posesia bunurilor imobile sau a altor proprietăți; 

13http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-on-police-and-HIV.pdf 
13 
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            7) deținerea unui loc permanent de trai, deținerea unui loc permanent ori temporar de 
muncă; 
            8) alte circumstanțe esențiale prezentate de bănuit, învinuit, inculpat sau de către 
procuror, organul de urmărire penală. 
 
Totalitatea acestor circumstanțe individuale ( în special ce ține de punctul 2,3,8 evidențiate mai sus) 
ar trebui să constituie motive esențiale de a justifica neaplicarea arestului în cazul persoanelor 
suspectate în consum de droguri. Se consideră că în practică această evaluare nu este abordată la 
modul serios și în beneficiul persoanei.  

 În acest sens, o altă propunere ar fi încurajarea ca prin prisma punctelor 2,3,8 din art. 
176 CPP, în cazul infracțiunilor legate de circulația ilegală a drogurilor, să fie solicitată și 
dispusă de către organul de urmărire penală efectuarea referatului presentențial, 
datele cărora să fie incluse la examinarea arestului, și în special la solicitările de 
prelungire a arestului.  
 

De remarcat e experiența Romîniei cu privire la crearea unui concept de justiție terapeutică. Astfel, 
conform art.19/1 al Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri,în cazul săvârşirii infracţiunilor de cultivare, producere, fabricare, experimentare, 
extragere, preparare ,transformare,cumpărarea sau deținerea de droguride risc pentru consum 
propriu fără drept, procurorul dispune, în termen de 24 de ore de la începerea urmăririi penale, 
evaluarea consumatorului de către centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (C.P.E.C.A), 
în scopul includerii acestuia în circuitul integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.  

 Astfel considerăm că la etapa urmăririi penale, ofițerul de urmărire penală, precum și procurorul pot 
dispune și contacta biroul de probațiune pentru a efectua un referat presentințial în privința 
persoanei învinuite, inclusiv în cazul adulților. Implicarea consilierilor de probațiune la efectuarea 
referatelor presentințiale la cazurile cu adulți de diferite vîrste, pe cît mai multe categorii de 
infracțiuni - va contribui la evitarea traumării persoanei de a rupe legăturile cu societatea și va 
reduce considerabil recidivitatea.  Aplicarea mai largă a prevederilor legale cu privire la referatele 
presentințiale, care prin prisma conținutului său și a oportunității de a descrie recomandări cu 
privire la categoria pedepsei penale, și sau, programe probaționale, va determina creșterea rolului 
consilierului de probațiune în sistemul penal, și va ajuta atît procurorul, cît și instanța de judecată să 
aplice suspecților cercetați penal -alternativele la detenție. 

Mai mult, prin prisma lărgirii opțiunilor de liberare de răspundere/pedeapsă penală la etapa urmăririi 
penale, efectuarea referatelor cu propunerea de măsuri eficiente prin intermediul programelor de 
probațiune, va putea în timp să degreveze instanțele judiciare de cauzele penale cu pericol redus, va 
contribui la umanizarea pedepselor penale, și la descărcarea penitenciarelor de infractori ce pot fi re-
educați și în societate. Drept exemplu, pentru cauzele în care legea nu prevede posibilitatea liberării 
de pedeapsă penală, în cazul infracțiunilor comise cu utilizarea substanțelor narcotice, prezența unui 
astfel de referat care ar evidenția că de fapt persoana aflată în dificultate, are nevoie de ajutor social 
și medical, precum și în lipsa unui prejudiciu esential cauzat, ar evidenția faptul că nu este oportună 
plasarea acesteia în detenție, iar instanța de judecată ar avea motivația de a aplica alte măsuri de re-
educare a acesteia. 
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Conform art. 53 din Codul Penal și art. 52 al Codului de Procedură Penală, procurorul are un șir 
de atribuții, printre care și cele de a decide în anumite cauze și condiții liberarea de răspundere 
penală a persoanei la etapa urmării penale, cu aplicarea unor alternative ( sancțiuni contravenționale, 
măsuri educative, sau includerea în programe probaționale).  

Utilizarea pe scară largă a referatului presentințial cu date și opinia expertizată, efectuat de la faza 
inițială a urmăririi penale, va consolida convingerea procurorului de a ajunge și la o altă decizie 
decît a solicita aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv, sau de a lua în considerație 
înainte de a expedia cauza în instanța judiciară, ca în cazul persoanelor ce au săvîrșit pentru prima 
dată o faptă ușoară sau mai puțin gravă, avînd perspective înalte de re-integrare, să poate fi corectată 
fără a fi supusă răspunderii penale, dar supusă la anumite măsuri educative ori programe  
probaționale. 

Mai mult decît atît, referatele presentențiale vor fi relevante și la stabilirea conform art. 96 
CPP de către organul de urmărire penală și instanța de judecată, a circumstanţelor care urmează să 
fie dovedite în procesul penal. Astfel, alin.1)  În cadrul urmăririi penale şi judecării cauzei penale 
trebuie să se dovedească: 

 1) faptele referitoare la existenţa elementelor infracţiunii, precum şi cauzele care înlătură 
caracterul penal al faptei; 

2) circumstanţele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a 
făptuitorului; 

3) datele personale care caracterizează inculpatul şi victima; 
4) caracterul şi mărimea daunei cauzate prin infracţiune; 
5) existenţa bunurilor destinate sau utilizate pentru săvîrşirea infracţiunii sau dobîndite 

prin infracţiune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; 
6) toate circumstanţele relevante la stabilirea pedepsei. 
(2) Concomitent cu circumstanţele care urmează să fie dovedite în procesul penal, trebuie 

să fie descoperite cauzele şi condiţiile care au contribuit la săvîrşirea infracţiunii. 
 

La etapa judiciară, conform art. 385 alin.1) pct. 7 al Codului de Procedură Penală - la 
adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează ce măsură de pedeapsă urmează să fie 
stabilită inculpatului, luînd în considerare şi recomandările serviciului de resocializare, dacă o 
asemenea anchetă a fost efectuată. Această anchetă, în practică se referă la referatele presentințiale 
de evaluare psihosocială a personalității, și de regulă de efectuează în cazul minorilor.  

Chiar dacă scopul acestui referat este de a contribui la stabilirea corectă a pedepsei sub aspectul 
individualizării, efectuarea cît mai precoce a acestuia la etapa intentării cauzei penale (inclusiv de la 
faza de bănuit) va servi drept circumstanțe utile pentru caracterizarea persoanei în fața procurorului 
și a judecătorului de instrucție la examinarea chestiuniii cu privire la aplicarea sau prelungirea 
aplicării măsurii preventive. 

Astfel, solicitarea efectuării referatului poate fi dispusă atît de organul de urmărire penală, cît și 
poate fi înaintată și de către persoana suspectă prin intermediul avocatului, prin cerere către Organul 
de Urmărire Penală (la etapa urmăririi penale) și către Instanța judiciară la etapa de examinare în 
instanță.  Scopul acestui referat va servi și la creșterea discreției judecătorului la individualizarea 
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pedepsei în raport cu personalitatea infractorului și a condițiilor sociale, va reduce aplicarea 
pedepselor privative de libertate. 

 
Importanța și relevanța întocmirii referatelor presentințiale pentru adulți este justificată în 
egală măsură cu necesitatea elaborării acestora pentru minori, or, actele normative în vigoare nu 
conțin nicio specificare și nu condiționează elaborarea referatelor pentru adulți doar în anumite 
situații, pentru anumite categorii de infracțiuni, iar analiza “personalității vinovatului” este o 
condiție generală, prevăzută de legea penală, absolut necesară în toate cazurile, fapt ce reiese din art. 
75 Cod Penal al RM: „la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont 
de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele 
cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării 
şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia”14. 

 Analiza personalității vinovatului este importantă și în cazul liberării de pedeapsă penală cu 
aplicarea alternativelor la detențiune. În plus, evidențiem că modificările penale la art. 90/1 Cod 
Penal RM (condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei) accentuează, încă o dată, pe 
lângă prevederile art. 90 CPRM (condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei) 
necesitatea evaluării pesonalității făptuitorului pentru a justifica temeiul aplicării condamnării cu 
suspendarea parțială a executării pedepsei : „ În cazul în care instanţa de judecată, ţinînd cont de 
circumstanţele cauzei şi de personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este raţional ca 
acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta poate dispune 
suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd în hotărîre perioada de 
executare a pedepsei în închisoare și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă, 
precum și motivele condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei. Astfel, utilizarea 
referatului presentențial ar devenit tot mai important, menționându-se, încă o dată, despre influența 
și importanța referatului în procesului individualizării pedepsei penale 

Activitatea nemijlocită cu subiecţii probaţiunii se desfăşoară de către consilierii de probaţiune, care, 
în contextul probațiunii presentințiale au misiunea de a întocmi referate presentințiale. Astfel, 
consilierii de probațiune realizează o activitate de investigație, analiză, cercetare, colaborând 
cu autoritățile relevante și cu organele de drept în scopul obținerii infomațiilor pertinente 
cauzei penale15. 

Regretabil este faptul că în foarte puține cazuri au fost solicitate referatele presentințiale pentru 
adulți, fapt confirmat și de datele statistice oficiale (pe parcursul anului 2017 au fost solicitate doar 
65 referate pentru adulți, compartiv cu 1004 referate solicitate pentru minori. Majoritatea absolută 
fiind solicitate de organul de urmărire penală/procuror. 

Este benefică și utilă posibilitatea formularii de către consilierul de probațiune a unor concluzii cu 
privire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării unei anumite măsuri de ordin penal, unor 
programe probaționale, educative fie corecționale în raport cu persoana evaluate. Regulamentul 

14 https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2018/08/raport-ajpp-2018.pdf, pg. 4 
15 idem 
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privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii prevede la p.23: 
„La întocmirea referatului presentinţial, în cazul în care informaţiile acumulate permit acest lucru, 
consilierul de probaţiune formulează concluziile sale cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea 
aplicării unei anumite măsuri de ordin penal în raport cu personalitatea celui evaluat, necesitatea 
unor programe probaţionale, educative, fie corecţionale.” 

 
 
IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 
Plan de acțiuni 
 

Consilierul de probațiune ar putea avea un aport deosebit în relația cu consumatorii de droguri la 
faza inițială și ar contribui la identificarea nevoilor și necesităților persoanei, inclusiv asupra unei 
evaluări psihologice care eventual s-ar materializa prin intervenții de soluționare a problemelor. 

Importanța și relevanța întocmirii referatelor presentințiale pentru adulți este justificată în 
egală măsură cu necesitatea elaborării acestora pentru minori, or, actele normative în vigoare nu 
conțin nicio specificare și nu condiționează elaborarea referatelor pentru adulți doar în anumite 
situații, pentru anumite categorii de infracțiuni, iar analiza „personalității vinovatului” este o 
condiție generală, prevăzută de legea penală, absolut necesară în toate cazurile, fapt ce reiese din art. 
75 Cod Penal al RM: „la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont 
de gravitatea infracţiunii săvîrșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele 
cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării 
și reeducării vinovatului, precum și de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia”. 

Necesitatea implicării consilierilor de probațiune la întocmirea referatelor presentințiale 
privind adulții pe mai multe categorii de infracțiuni, ar putea diminua considerabil degrevarea 
instanțelor judiciare de cauze penale care, în sine, nu reprezintă periculozitate social sporită încât să 
justifice condamnarea penală a persoanei. De exemplu, pentru care legea nu prevede posibilitatea 
liberării de pedeapsă penală, în cazul infracțiunilor comise cu utilizarea drogurilor, prezența unui 
astfel de referat care ar evidenția că, de fapt, persoana aflată în dificultate, are nevoie de ajutor social 
și medical, precum și în lipsa unui prejudiciu cauzat, încât nu este oportună plasarea acesteia în 
detenție, instanța de judecată ar avea motivația de a aplica alte măsuri de reeducare a acesteia.16 

Privitor la liberarea de răspundere penală, conform art. 53 Cod penal, instanța de judecată 
poate folosi referatele presentințiale la aplicarea art. 54, 55, 58 Cod penal. Astfel, Codul penal la 
articolele indicate supra stipulează drept condiție constatarea că, corectarea persoanei care a săvârșit 
infracțiunea este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale (art. 54,55 Cod penal) sau persoana […] 
nu mai prezintă pericol social (art. 58 Cod penal).  

Pentru a constata circumstanțele respective, care țin, în principal, de evaluarea psihosocială a 
personalității acuzatului, este necesar de utilizat referatul presentințial. 

16 Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului. Ghid pentru profesioniști din cadrul sistemului de justiție penală. AJPP, 
chișinău, 2018, p. 31. 
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Prin liberare de la răspundere penală se prezumă renunțarea statului la condamnarea și 
aplicarea unei pedepsei penale și înlocuirea acesteia cu sancțiuni contravenționale sau măsuri de 
siguranță cu caracter medical sau educativ. 
Astfel, se va contribui la degrevarea instanțelor de la examinarea cauzelor penale mai puțin grave și 
ușoare, (în special cele ce țin de minori, sau persoanele tinere, persoanele ce nu prezintă 
periculozitate socială), la reducerea cheltuielilor judiciare dar și cel mai important, la evitarea 
traumării unor persoane de a trece prin căile judiciare care pot fi deseori, îndelungate și nu tocmai 
cele mai efective. 

Urmare a celor expuse, reieșind din cadrul legal național existent, la această etapă se constată 
necesitatea formării unei practici de solicitare a efectuării referatelor presentențiale de la etapa cît 
mai timpurie a urmăririi penale pe cazurile ce țin de circulația ilegală a drogurilor.  

 
În acest sens, se sintetizează următorul traseu de acțiuni: 
1. La etapa reținerii persoanei, completarea Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția 

poliției în prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de infectare17, aprobată prin Ordinul 
nr. 54 din 27.03.2015 de către Inspectoratul General de Poliție, cu un punct adițional, 
ce ar include ca acțiune din partea colaboratorului de poliție responsabil - de solicitare 
către biroul de probațiune de efectuare a referatului presentențial cu privire la persoana 
suspectată de comiterea unei infracțiuni legate de droguri fără scop de înstrăinare. 

2. La etapa  arestării/aplicării măsurilor procesuale de constrîngere, încurajarea procurorilor 
ca prin prisma punctelor 2,3,8 din art. 176 CPP, în cazul infracțiunilor legate de 
circulația ilegală a drogurilor, să fie solicitată și dispusă de către organul de urmărire 
penală efectuarea referatului presentențial, datele cărora să fie incluse la examinarea 
arestului, și în special la solicitările de prelungire a arestului. 

3. Elaborarea unei Recomandări privind dispunerea realizării referatelor presentențiale la 
etapa urmăririi penale și coordonarea acțiunilor actorilor implicați. 

4. Ateliere de lucru și Acțiuni de informare și familiarizare a profesioniștilor în drept 
despre referatul presentențial și existența programelor probaționale față de 
consumatorii de droguri, beneficiari, etc. 

5. Încurajarea și familiarizarea actorilor din procedura penală, de a solicita imediat, de la 
faza inițială a urmăririi penală, efectuarea referatului presentințial pentru infracțiunile din 
categoria consumului de droguri, fapt ce ar constitui ca probă atenuantă pentru aplicarea 
preponderentă a măsurilor neprivative de libertate și a celor cu caracter de tratament. 

 
 
 
 
 

  

17http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-on-police-and-HIV.pdf 
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V. CONTEXTUL CARE TERGIVERSEAZĂ LA MOMENT REALIZAREA 
OBIECTIVELOR  

 
Funcţionarea eficientă a sistemului de probaţiune este indispensabilă procesului de edificare 

a unui sistem judiciar modern, avînd potenţialul de a contribui la reducerea supra-aglomerării 
penitenciarelor, respectiv, creşterea încrederii populaţiei în actul de justiţie prin oferirea posibilităţii 
participării comunităţii în procesul de reabilitare. 
 Conform evaluărilor18 (studii) recent realizate la nivelul sistemului de probațiune din 
Republica Moldova se reține existența anumitor provocări pentru derularea activităților de 
probațiune la un nivel acceptabil din rațiuni legate de: dimensiunea și pregătirea personalului, 
competențele care revin probațiunii prin raportare la resursele deținute. În acest context, orice 
extindere a competențelor actuale necesită a fi realizată direct proporțională cu alocarea unor 
resurselor adecvate (umane, financiare, logistice). 

Pentru a furniza servicii de calitate sistemului de justiție, cetățenilor și comunității din 
Republica Moldova, sistemul de probațiune necesită a fi echipat cu toate resursele necesare 
(financiare, umane, informaționale). În caz contrar orice propunere de extindere a competențelor va 
fi un eșec, în special în absența personalului care să gestioneze aceste domenii de activitate. 

În acest context, menționăm că, începând cu luna noiembrie 2018 a fost instituit Moratoriul 
pentru angajare în funcțiile vacante din toate instituțiile publice, inclusiv în sistemul de probațiune, 
apoi, fiind prelungit pînă la 31 decembrie 202019, ulterior pînă la 31 decembrie 2021.20 

În intervalul de peste un deceniu care a trecut de la înființarea probațiunii în Republica 
Moldova, rolul și importanța acesteia în cadrul sistemului de justiție penală au crescut în mod 
substanțial, birourile de probațiune având competențe în toate etapele procesului penal. În aceste 
condiții, evident, a crescut și volumul de activitate al acestor birouri. Mai mult, activitatea 
consilierilor de probațiune este una complexă, aceasta presupunând o interacțiune constantă cu 
persoane care, în multe cazuri, se confruntă cu situații de marginalizare economică și socială, au 
probleme legate de dependențe, ori probleme de sănătate fizică sau mentală, ceea ce face ca această 
activitate să fie una solicitantă, cu un nivel ridicat de risc. 

Astfel, numărul subiecților de probațiune aflaţi în supravegherea sistemului de probaţiune 
este în creştere continuă în comparație cu anul 2010 cînd au fost la evidență 13.395 de subiecți, în 
anul 2011 au fost în evidența probațiunii 14.507 persoane, în 2012 – 15.610 persoane, în 2013- 
17.104 persoane, în 2014 – 16.609 persoane, în 2015 – 18.008 persoane, în 2016 – 18.310 persoane, 
în 2017 – 20 087 persoane, în 2018 – 21 757 persoane, 2019 – 22263 persoane, 2020 -21 460 
persoane. 

În context, putem opera cu 2 indici: flux (numărul de dosare pentru un an) şi stoc (numărul 
de dosare pentru un anumit moment determinat). Pentru anul 2018, numărul mediu pe sistem pe flux 

18 Raport Grosu, Allen. Analiza comprehensivă a sistemului de probațiune, CILC, Raport Iuliana, Martin CoE și Victor, 
Studiul privind eficiența executării sancțiunilor în comunitate, Victor Zaharia. 
19 Hotărârea Guvernului nr.672/2019 pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul 
bugetar în funcțiile vacante înregistrate. 
20 Hotărârea Guvernului nr.942/2020 pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul 
bugetar în funcțiile vacante înregistrate. 

19 
 

                                                           



a constituit 106 subiecți (21757 subiecți pentru 205 funcții de consilieri de probaţiune); numărul 
mediu pe sistem pe stoc a constituit 57 subiecți (11745 dosare pentru 205 consilieri de probaţiune). 

Pentru birourile de probaţiune cu cel mai mare volum de lucru constuie: flux/stoc – 155/82 
subiecți de probațiune. 

În realitate, în anul 2018, din 205 unități de consilieri de probațiune au fost ocupate doar 132, 
fapt ce determină alte valori medii semnificativ diferită pentru flux și stoc și anume 165 = flux și 89 
= stoc. 

Analiza experienţei altor state europene (conform statisticii SPACE II) indică nişte ţinte 
tangibile pentru flux – 80 şi stoc 60 subiecți de probațiune.21 

În perioada anului 2020, încă au fost creșteri de volum din pricina moratoriului, unele 
Birouri de probațiune înregistrînd în gestiune activă de lucru pînă la 157 dosare/ per consilier de 
probațiune. 

 
Pe lîngă lucrul cu dosarele beneficiarilor, consilierii de probațiune mai desfășoară și alte 

activități: 
 Elaborarea de referate presentințiale, în funcție de solicitările organului de urmărire 

penală, procuratură, instanță de judecată; 
 Derularea programelor probaționale în sesiuni/ședințe/vizite; 
 Participarea în ședințe de lucru, mese rotunde, traininguri, formări profesionale. 

 
În ultimii 4 ani de zile, organelor de probațiune s-au transmis mai multe competențe majore 

în asistența și supravegherea persoanelor în conflict cu legea penală: 
- Monitorizarea electronică a persoanelor liberate de pedeapsă penală, supuse măsurilor 

preventive cu ME, a celor care ispășesc pedeapsa închisorii și se deplasează fără escortă 
și a agresorilor familiali în baza ordonanțelor de protecție a victimelor; 

- Derularea Programului antialcoolic Drinke & Drive cu consumatorii de alcool la volan, 
contra plată; 

- Adoptări de noi măsuri  penale neprivative de libertate pentru umanizarea legislației 
penale și creșteri semnificative a numărului de subiecți de probațiune condamnați la 
pedepse neprivative de libertate (includerea art.651, 901 CP, creșteri pe 67, 90, 91, 92, 96 
CP și număr de persoane în programe probaționale). 
 

Prezența mai multor probleme sociale necesită o intervenție promptă din partea organelor 
statutului pentru controlul și diminuarea infracționalității, securității cetățenilor și prevenirii 
riscurilor de evoluție și gravității consecințelor potențiale, pentru a permite dezvoltarea soluţiilor la 
problemele care apar şi, în unele cazuri, chiar anticiparea lor. În acest caz, intervenția statutului în 
reabilitarea unui consumator de droguri trebuie îndeplinită simultan de către specialiști de ramură și 
diverși actori comunitari pentru combaterea flagelului și asigurarea tratamentului infractorilor. 

 
În concluzie, Inspectoratul Național de Probațiune pentru a putea prelua și asimila noi 

competențe în activitate sunt necesare mai multe acțiuni prioritare: deblocarea moratoriului instituit, 
fapt ce ar permite angajarea personalului în toate funcțiile existente, cît și delegări/detașări pe intern 

21 Victor ZAHARIA, Iuliana CĂRBUNARU, consultanți CoE. Notă concept privind reorganizarea sistemului de probațiune din 
Republica Moldova, 2019. 
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la necesitate, alocarea resurselor suplimentare organelor de probațiune, conferirea de noi funcții 
pentru diminuarea volumului de lucru per angajat și crearea condițiilor de exercitare a sarcinilor ce-i 
revin  probațiunii.  

La nivel naţional, obligaţiunea de a coordona iniţiativele în dezvoltarea şi implementarea 
politicilor de prevenire a infracţiunii şi de siguranţă socială trebuie să fie susținute de Guvern, or, 
pentru aceasta, necesită a fi recomandate și justificate. 

Odată cu propunerile legislative de extindere a competențelor sunt indispensabile 
modificările și completările la actele normative privind organizarea și funcționarea organelor de 
probațiune, la prevederile ce țin de creșterea efectivului limită de personal angajat în cadrul 
organelor de probațiune. 
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