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Capitolul I 

Sumar introductiv 

Scopul raportului  

Subiectul persoanei ce comite infracțiuni legate de droguri, și care este și consumator de 
droguri, a prezentat o preocupare constantă pentru reprezentanții societății din sfera juridică, și 
cea medical. De fiecare dată, se produc noi discuții și controverse cu privire la raportul între 
răspunderea juridică ce o poartă consumatorul în fața legii și a societății pe de o parte, și între 
necesitatea de a beneficia de consiliere și tratament medical, pe de altă parte. Nu în ultimul 
rînd, un alt aspect controversat al problematicii, este poziția abordată în statele europene 
avansate, cu privire la aspectul liberului arbitru al consumatorului de droguri, în raport cu 
propria persoană, atîta timp cît nu afectează dreptul altei persoane. 

Republica Moldova a adoptat prin Hotărîre de Guvern nr. 1207 din 27.02.2010 Strategia 
Națională Antidrog pe anii 2011-2018, prin care și-a asumat mai multe angajamente în privința 
combaterii narcomaniei.  

E de menționat și Strategia Uniunii Europene (2013-2020) aprobată de Consiliul Europei  în 
2012,  în materie de droguri care a stabilit statelor următoarele direcții : „În vederea prevenirii 
criminalității, a evitării recidivei și a consolidării eficienței și eficacității sistemului judiciar penal, 
asigurând totodată proporționalitatea, UE încurajează, după caz, utilizarea, monitorizarea și 
punerea în aplicare eficace a politicilor și programelor în materie de droguri, inclusiv trimiterea 
către un specialist pe perioada arestului și alternativele adecvate la sancțiunile coercitive 
(precum educația, tratamentul, reabilitarea, asistența post-tratament și reintegrarea socială) în 
cazul infractorilor consumatori de droguri” . 

 
Deși pe parcursul ultimilor ani s-au operat mai multe modificări de lege cu privire la 
reglementarea drogurilor, substanțelor stupefiante și psihotrope,1a proporțiilor substanțelor 
interzise pentru care survine răspunderea penală în proporții mari și deosebit de mari, precum 
și a pedepselor aplicabile2, R. Moldova rămîne a fi în continuare o țară în care pedepsele 
aplicate persoanelor legate de consumul și alte acțiuni adiacente drogurilor ( păstrare, 
transportare, prelucrare etc) sunt considerate a fi aspre, ce include deseori, și privațiunea de 
libertate a persoanei. 

Este încurajator faptul că, deși puțin utilizat, la etapa de judecare a unei persoane recunoscută 
vinovată, legea prevede și posibilități de aplicare ca alternative la privarea de libertate a 

1http://lex.justice.md/md/366761/, Legea nr.193 din 28.07.2016, pentru modificarea și completarea unor acte legislative, publicat la 23.09.16 
în MO nr. 315-328, art. Nr.686. 
2http://lex.justice.md/md/367243/,Legea nr.207 din 28.07.2016, pentru modificarea și completarea unor acte legislative, publicat la 23.09.16 în 
MO nr. 369-378, art. Nr.751. 
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persoanei, a pedepselor cum ar fi amenda, munca neremunerată, suspendarea condiționată a 
pedepsei cu includerea de obligații, inclusiv de a participa la programe probaționale 
specializate.  

Totuși, la etapa măsurilor preventive, unele constatări3 vin să indice asupra aplicării ratei destul 
de înalte a arestului preventiv, și puțin de tot a alternativelor măsurilor preventive neprivative 
de libertate.  

Fapt pentru care, prin acest raport se stabilește 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. 

De asemenea, la final sunt formulate concluzii și propuse o serie de recomandări specifice 
tematicii abordate. 

Metodologia utilizată 

La elaborarea raportului s-a recurs la următoarele procedee: 

• Analiza legislației penale naționale cu privire la calificarea juridică a infracțiunilor ce țin 
de circulația ilegală a drogurilor și a pedepselor ce le revin; 

• Analiza legislației procesual-penale naționale cu privire la măsurile preventive și 
posibilitățile de aplicare a alternativelor arestării în cadrul infracțiunilor legate de 
consumul de droguri; 

• Analiza studiilor efectuate pînă în prezent cu privire la practica examinării cazurilor 
legate de infracțiunile privind circulația ilegală a drogurilor; 

• Analiza comparativă cu practica altor state (România, Portugalia, Cehia); 
• Analiza datelor statistice publicate de organele de drept din domeniu (Ministerul 

Justiției al Republicii MoldovaJ, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al 
Magistraturii etc). 
 

Urmare a prezentării în perioada aprilie - mai 2019 și a consultării preliminare a prezentului 
raportul, ulterior au fost recepționate recenzii din partea: Ministerului Justiției al Republicii 
Moldova, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, Procuraturii 
Generale, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Inspectoratului Național de Probațiune. 
Recomandările instituțiilor menționate au fost analizate și luate în considerație la finalizarea 
prezentului raport, fapt pentru care aducem cordiale mulțumiri. 

3http://crjm.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-16-LRCM-submission-9.2-
Sarban.pdf?fbclid=IwAR3NiovH3YgAU9UTG4XCHVWMTaZPC4sCZAdVUyDgcbINRxAhhSeqIVdF-7w 
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http://crjm.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-16-LRCM-submission-9.2-Sarban.pdf?fbclid=IwAR3NiovH3YgAU9UTG4XCHVWMTaZPC4sCZAdVUyDgcbINRxAhhSeqIVdF-7w
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Capitolul II 

Incursiune în cadrul legal național cu privire la principiul și condițiile respectării 
dreptului la libertatea și siguranța persoanei 

Potrivit legislației naționale și internaționale, în cazul urmăririi și examinării judiciare a unui 
suspect de săvîrșirea unei infracțiuni, urmează a fi asigurat unul din principiile fundamentale ale 
procedurii penale, și anume inviolabilitatea libertății individuale şi a siguranţei. Nimeni nu poate 
fi reţinut şi arestat decît în cazurile şi în modul stabilit de lege4. 

Prin urmare, regula o constituie libertatea persoanei, iar orice restrîngere a libertății, în special 
arestarea, poate fi aplicată doar ca măsură excepţională. Deţinerea persoanelor care sunt în 
aşteptarea pronunţării unei soluţii nu trebuie să constituie o regulă (art. 9, par.3 din Pactul 
Internaţional cu Privire la Drepturile Civile şi Politice, Adunarea Generală a ONU, 1966).5 

Reținerea și arestarea unei persoane poate fi dispusă numai în anumite cazuri şi numai pentru 
anumite motive, care trebuie arătate în mod concret şi convingător în hotărârea organului de 
urmărire penală sau a judecătorului. 

Potrivit art. 11 alin.3) Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, Privarea de libertate, 
arestarea, internarea forţată a persoanei într-o instituţie medicală sau trimiterea ei într-o 
instituţie educaţională specială, precum și prelungirea acestor măsuri, se permit numai în baza 
unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătoreşti motivate. 

Totodată, orice persoană reţinută sau arestată trebuie tratată cu respectarea demnităţii 
umane. În timpul desfăşurării procesului penal, nimeni nu poate fi maltratat fizic sau psihic şi 
sînt interzise orice acţiuni şi metode care creează pericol pentru viaţa şi sănătatea omului, chiar 
şi cu acordul acestuia, precum şi pentru mediul înconjurător.6 

Principiul respectării libertății și siguranței persoanei este în strînsă legătură cu principiul 
respectării demnităţii umane.7 Deţinerea sub arest, condițiile de detenție nu pot ofensa, umili 
sau înjosi persoana prin manifestarea relelor tratamente. 

Conform art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului demnitatea umană este protejată 
împotriva mai multor forme de violare din partea autorităţilor: tortura, pedepsele inumane și 
degradante, tratamentele inumane și/sau degradante.  

4Art. 11 alin.2) Codul de Procedură Penală a R. Moldova). 

5 Arestarea- îndrumar pentru practicieni, Csristi Danileț, Chișinău 2013, pg.8 
6Art. 8-9 CPP RM 
7Art. 10 CPP RM 
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Aceste reglementări sunt garantate și prin art. 24 alin. 2) din Constituţia R. Moldova şi art. 10 
alin. 3 CPP, iar art. 166/1 din Codul Penal prevede răspunderea penală a celor care comit 
infracțiuni de tortură, tratament inuman sau degradant.  Este de remarcat faptul că, în această 
materie, sarcina probei este inversă: dovada neaplicării torturii şi a altor tratamente sau 
pedepse revine autorităţii în a cărei custodie se află persoana privată de libertate, plasată la 
dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţământul său 
tacit.8 

Legislația procesual-penală a Republicii Moldova a suferit mai multe modificări ce țin de 
cerințele și condițiile ce urmează a fi întrunite în cazul reținerii unei persoane, în special în cazul 
arestării sale pe o perioadă mai îndelungată.  În ciuda standardelor impuse prin practica Curții 
Europene a Drepturilor Omului tEDO cu privire la abordarea cît mai strictă ce ține de aplicarea 
arestării unei persoane doar și numai în anumite condiții, în R. Moldova, comunitatea juridică 
din Republica Moldova a invocat în mai multe rînduri aplicarea excesivă și disporporționată a 
aplicării aresturilor preventive.9 

Potrivit art.166 alin.1) din Codul de Procedură Penală reținerea poate fi aplicată oricărei 
persoane bănuite de săvîrșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu 
închisoarea mai mare de un an în cazul existenței temeiurilor legale, și anume: prinderea în 
flagrant delict, dacă martorul victima indică spre ea, dacă pe corpul, hainele sau la domiciliul 
persoanei sau la locul faptei au fost găsite urmele infracțiunii, dacă aceasta a încercat să se 
ascundă sau nu i s-a putut ascunde identitatea. La prima vedere, potrivit legislației, se permite 
reținerea persoanei într-un un areal larg de cazuri. 

Subiectul restrîngerii libertății devine și mai îngrijorător atunci cînd este aplicat potrivit 
prevederilor generale ale legii față de o categorie de subiecți cu necesități specifice, și anume 
consumatorii de droguri.  

Drogul este substanţa care, fiind absorbită de un organism viu, îi modifică una sau mai multe 
funcţii (OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii); în sens farmacologic, drogul este o substanţă 
utilizată sau nu în medicină, a cărei folosire abuzivă poate crea dependenţă fizică şi psihică sau 
tulburări grave ale activităţii mintale, ale percepţiei şi ale comportamentului.10 

OMS defineşte dependenţa ca fiind starea fizică sau psihică ce rezultă din interacţiunea unui 
organism cu o substanţă, caracterizată prin modificări de comportament şi alte reacţii, însoţite 

8Art. 10 alin.3/1 CPP  
9https://www.soros.md/event/arestare-preventiva-moldova-studiu, https://www.bizlaw.md/public/2017/09/27/arestul-se-foloseste-pentru-
intimidare-sau-obtinerea-probelor-ce-spun-avocatii-despre-reactia-curtii-de-apel-la-greva-anuntata, 
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=1684&l=ro 
10 Manual de procedură în implementarea Programului Farmacoterapiei cu metadonă în sistemul penitenciar, pg.12, http://www.leahn.org/wp-
content/uploads/2014/05/UNODC-and-DPI-Operation-Manual-OST-in-Prisons-2014-2.pdf 
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întotdeauna de nevoia de a lua substanţa în mod continuu sau periodic, pentru a-i resimţi 
efectele psihice şi pentru a înlătura suferinţele. 

Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut „narcomania” drept maladie, potrivit definiției 
date: „narcomania reprezintă starea de intoxicație periodică sau cronică, vătămătoare pentru 
om și pentru societate, produsă de consumul narcoticelor (de proveniență naturală sau 
artificială) “. De asemenea și conform Standardelor de asistență psihologică a consumatorilor 
de droguri aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.551 din 30.06.2011, narcomania este 
o maladie, inclusă în Clasificatorul Internațional al Maladiilor, Revizia a 10-a, a Organizației 
Mondiale a Sănătății, codul bolii fiind:(CIM 10): F11.0 - F11.9.11 

Potrivit Legii Republicii Moldova, cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a 
precursorilor nr. 382 din 06.05.1999, avem introdusă noțiunea, potrivit căreia, prin “droguri” se 
înțelege “plante sau substanțe stupefiante ori psihotrope, sau amestecuri ce conțin asemenea 
plante ori substanțe, stabilite de Guvern” 

Codul Penal al Republicii Moldova, prevede în articolele 217 – 219, mai multe tipuri de 
infracțiuni ce țin de circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, 
comise fără scop de înstrăinare, cît și comise cu scop de înstrăinare. Reieșind din modul de 
reglementare a acțiunilor ce se încadrează în sfera penală, precum și a proporțiilor severe ale 
substanțelor narcotice, se poate spune că în practică, aplicarea măsurilor preventive este una 
răspîndită, deși nu în tot cazul utilă și proporțională cu necesitățile făptuitorului, care poate fi și 
un simplu consumator. 

Printre valorile esențiale recunoscute de dreptul penal național, prezumate a fi lezate în cazul 
aplicării măsurilor privative de libertate și pedepselor în privința persoanelor care consumă 
droguri, este și principiul umanismului, care presupune următoarele: „Întreaga reglementare 
juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoarea supremă a societăţii, 
drepturile şi libertăţile acesteia. Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice 
sau de a leza demnitatea omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane sau degradante”.12 

Prin urmare, subiecții suspectați de comiterea infracțiunilor, care consumă droguri, de regulă 
sunt afectați de o maladie și trebuie abordati cu mare atenție, prin prisma faptului că ei sunt 
pacienți ce au nevoie și beneficiază de condiții de tratament și reabilitare13 , și nu întotdeauna 
de măsuri preventive privative de libertate, de pedepse și izolare de societate.  

11Material elaborat în cadrul Proiectului „Politici în domeniul drogurilor în Republica Moldova: realități și provocări”, implementat de „Uniunea 
pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”. 
12Art. 4 CP RM 
13 art. 11 din Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substenațe psihotrope nr. 
713 din 06.12.2001; 
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Prioritar e necesar, să se asigure respectarea deplină a demnității și drepturilor omului. La fel, 
este extrem de controversată și respectarea principiului proporționalității aplicării măsurilor 
restrictive de libertate pentru faptele penale legate de circulația ilegală a drogurilor de către 
persoanele care de fapt, nu prezintă neapărat pericol social pentru societate (cum ar fi de 
exemplu în cazul acțiunilor de cultivare, semănare, păstrare, preparare etc.).   

 

 

Capitolul III 

Tipul și gravitatea infracțiunilor legate de consumul de droguri 

• O scurtă analiză asupra calificării juridico-penale a faptelor legate de consumul de 
droguri; 

•  Identificarea dificultăților practice legate de calificare și aplicarea pedepselor în cazul 
infracțiunilor cu substanțele analoage celor narcotice. 
Cadrul legal național privind sancționarea persoanelor care au încălcat prevederile 
legale ce ține de circuitul de substanțe narcotice și psihotrope este reglementat prin 
normele Codului Contravențional și Codului Penal al R. Moldova. 

Conform Codului Contravențional al R. Moldova avem reflectate contravențiile legate de 
droguri în: 

- Articolul 85 -Procurarea ori păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice şi a 
analogilor acestora în cantităţi mici sau consumul de droguri fără prescripţia medicului;  

- Articolul 87 - Cultivarea ilegală a plantelor ce conţin droguri, precursori şi analogi ai 
acestora și fabricarea etnobotanice /Cultivarea ilegală a plantelor ce conţin droguri, 
precursori şi analogi ai acestora și fabricarea etnobotanicelor fără scop de înstrăinare, 
dacă faptele nu constituie infracţiuni. 

Deci pentru a fi în prezența contravenției prevăzute de art. 85 CC, este necesar ca latura 
obiectivă a faptei să se manifeste prin una din următoarele activități ilegale:  

a) Procurarea sau păstrarea ilegală, fără scop de înstrăinare, de substanțe narcotice sau de alte 
substanțe psihotrope în cantități mici.  

b) Consumarea de substanțe narcotice sau de alte substanțe psihotrope fără prescripția 
medicului.  
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Respectiv, păstrarea substanțelor date, este o continuare firească a procurării sau a preparării 
(uneori şi a transportării, expedierii etc.) acestora. 

În conformitate cu prevederile articolelor 85-87 ale Codului Contravențional al RM, sunt 
pasibile de sancțiuni, acțiunile/inacțiunile ilegale cu cantități mici de substanțe narcotice, 
substanțe psihotrope sau plante care conțin astfel de substanțe. Aceleași acțiuni sau inacțiuni 
cu cantități (în proporții) mari și deosebit de mari sunt pasibile de pedepse, în conformitate cu 
Codul Penal al RM. 

Modul de delimitare a proporțiilor în procesul de calificare a contravențiilor sau infracțiunilor 
legate de droguri este reglementat prin Lista substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor 
care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobată 
de Guvern prin Hotărârea nr.79 din 23.01.2006.14  În această listă sunt definite cantitățile mici, 
mari și deosebit de mari pentru fiecare substanță narcotică, substanță psihotropă sau plante ce 
conțin astfel de substanțe. 

Conform Codului Penal al RM, în articolele 217 – 219, sunt prevăzute mai multe tipuri de 
infracțiuni ce țin de circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, fără 
scop de înstrăinare, cît și cu scop de înstrăinare. Fiecare articol prevede și mai multe alineate și 
circumstanțe la identificarea și calificarea corectă a faptelor comise, care oferă o gamă diversă 
de răspundere prin pedepse penale concrete.  

 Articolul 217. Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de 
înstrăinare. 
Articolul 2171. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de 
înstrăinare. 
 Articolul 2172. Circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, 
etnobotanicelor sau analogii acestora. 
  Articolul 2173. Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării 
drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora. 
 Articolul 2174. Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor. 
 Articolul 2175. Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de droguri, 
etnobotanice sau analogii acestora. 
  Articolul 2176. Introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva 
voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora. 
  Articolul 218.  Prescrierea ilegală sau încălcarea regulilor de circulaţie a drogurilor. 
  Articolul 219. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau 
etnobotanicelor. 
 
Modul de interpretare și aplicare corectă a legii ce ține de acțiunile incriminate în art. 217-219 
CP, este explicate prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM cu privire la practica 

14http://lex.justice.md/md/330572/ 
                                                           

http://lex.justice.md/md/330572/
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judiciară de aplicare a legislației penale ce reglementează circulația substanțelor narcotice, 
psihotrope sau a analoagelor lor și a precursorilor, nr.2 din 26.12.2011, cu descrierea formelor 
de acțiuni/ inacțiuni ilegale ce țin de circulația ilegală a drogurilor. 

De menționat e faptul că Codul Penal al RM nu sancționează consumul de substanțe narcotice și 
psihotrope, cu excepția consumului public sau organizarea consumului ilegal de droguri, 
etnobotanice sau analogii acestora. (Art. 2175 Cod Penal). 

Dar aceasta nu înseamnă că subiecții infracțiunilor legate de droguri, ce sunt consumatori nu 
pot fi sancționați penal, inclusiv pentru păstrarea substanțelor narcotice (în majoritatea 
cazurilor acțiune indispensabilă acțiunii de consum), care aduce răspundere penală potrivit art. 
217 alin. 2) CP, art. 217/2 - 217/3 CP, deși această păstrare a fost strict pentru consumul 
personal. Iar dacă de către consumator se păstrează pentru uzul personal substanțe narcotice, 
etnobotanice sau substanțe analoage, în proporții mari și deosebit de mari, răspunderea penală 
survenită va fi încadrată cu ușurință în aliniatele 2- 4 ale articolelor sus-menționate, care deja 
conferă faptei incriminate caracterul de infracțiune gravă sau deosebit de gravă. 

În baza articolul 217 CP, răspunderea penală va surveni în cazul în care proporțiile substanțelor 
narcotice sau psihotrope depistate (și fără scop de înstrăinare) sunt mari sau deosebit de mari 
(și dacă sunt stabilite circumstanțele agravante). Totodată, cantitățile de droguri care în 
Republica Moldova sunt considerate mari, în alte state sunt considerate mici. Chiar și în situația 
în care unui consumator de droguri i se depistează o cantitate care pentru el constituie o 
anumită doză pentru consumul personal, acesta riscă să fie atras la răspundere penală conform 
articolului 217 CP.15 

Aceste discrepanțe, apar din motivul neajustării realităților actuale a cantităților de consum 
personal în raport cu cele minime și maxime prevăzute în Hotărârea de 
Guvern Nr.79 din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a 
plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, 
care sunt necesare a fi ajustate. 

Potrivit art. 16 CP al RM, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, infracţiunile sînt 
clasificate în următoarele categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi 
excepţional de grave. 

1) Infracţiuni uşoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de 
pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv. Respectiv, 
la categoria infracțiunilor ușoare intră acțiunile prevăzute de legiuitor în articolele 217 
alin.1) și alin.2); art. 217/1 alin.1); 217/2; 217/3 alin.1); 217/5 alin.1); 218 alin.2) și 218 
alin.4) CP RM.  

15https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf 
                                                           

https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf
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Aceste acțiuni de gravitate ușoară, se referă la:  

- semănatul sau cultivarea ilegală a plantelor (droguri/etnobotanice), prelucrarea sau 
utilizarea plantelor în proporții mari și fără scop de înstrăinare (art. 217 alin.1) CP); 

- Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, 
procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau 
analogii acestora, săvîrșite în proporții mari și fără scop de înstrăinare (art. 217 alin.2) 
CP);  

- Semănatul ori cultivarea de plante ce conţin droguri, prelucrarea ori utilizarea unor 
astfel de plante fără autorizaţie sau semănatul ori cultivarea de plante pentru fabricarea 
produselor etnobotanice, săvîrşite în scop de înstrăinare (217 /1 alin.2 CP);  

- Producerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, procurarea, păstrarea, 
expedierea, transportarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu 
precursori în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii 
acestora (217/2 CP) 

- Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea 
sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau 
prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora ori cultivării plantelor care 
conţin aceste substanţe (art. 217/3 alin.1) CP);  

- Consumul ilegal de droguri, etnobotanice sau analogii acestora, săvîrşit în mod public 
sau pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, 
penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a 
acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau 
sportive ori în imediata apropiere a acestora (art. 217/5 alin.1)CP); 

- Falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea drogurilor (218 alin.2 
CP); 

- Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, 
evidenţă, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, 
export, nimicire a drogurilor ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau 
prelucrării drogurilor, de cultivare a plantelor care conţin droguri, care a cauzat 
pierderea lor, săvîrşită de către persoana în obligaţiile căreia intră respectarea regulilor 
menţionate. (art.218 alin.4 CP). 
 
În ciuda gravității ușoare a acțiunilor indicate, pentru această categorie de infracțiuni, 
acolo unde legea prevede posibilitatea aplicării pedepsei cu închisoarea mai mare de 1 
an, organul de urmărire penală poate recurge la reținerea persoanei. Respectiv, din 
categoria infracțiunilor ușoare menționate mai sus, pentru care legea prevede ca 
pedeapsă și închisoare mai mare de 1 an, organul de urmărire penală (luînd în 
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considerație temeiurile și riscurile legale prevăzute la art. 166 alin.1) CPP RM16), poate 
lua decizia de reținere, ce poate fi aplicată mai exact în cazul acțiunilor prevăzute la art. 
217/1 alin.1), 217/2, 217/3 alin.1), 217/5 alin.1), 218 alin.2), alin.4) CP RM. 
 
De menționat e faptul că pentru această categorie de infracțiuni legate de circulația 
ilegală a drogurilor, deși ușoare, dar diverse ca acțiuni și specific, pedepsele ce pot fi 
aplicate variază de la amendă (de la 200 uc17 pînă la 2350 uc, închisoare de la 3 luni la 2 
ani; precum și munca neremunerată care este aplicabilă însă doar pentru infracțiunile 
art. 217 alin.1), alin.2), 217/4 alin.1), 217/6) CP din totalul celor enumerate sus la 
această categorie.  
 

2)  Infracţiuni mai puţin grave se consideră faptele pentru care legea penală 
prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv. 
Respectiv, la această categorie revin acțiunile prevăzute la: art. 217 alin.3), 217/1 
alin.2), 217/3 alin.2), 217/3 alin.3), 217/4 alin.1), 217/5 alin.2), 217/6 alin.1), 218 
alin1), 218 alin.3), 218 alin. 5), și art. 219 alin.1) CP RM.  
 
Acțiunile infracțiunilor legate de droguri din categoria mai puțin grave după caracterul și 
gradul prejudiciabil al faptei, se referă la: 

- Comiterea acțiunilor de semănare, cultivare, producere, păstrare, prelucrare…etc 
enumeratela art. 217 alin.1-2 CP, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, dar 
în circumstanțe considerate agravante și anume:  
b) de două sau mai multe persoane; 
b/1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor; c) cu utilizarea 
drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora, a căror circulaţie în scopuri medicinale 
este interzisă; 
d) cu folosirea situaţiei de serviciu; 
e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, 
penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a 
acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau 
sportive ori în imediata apropiere a acestora (art. 217 alin.3CP)  

- Producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, 
procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea sau alte operaţiuni ilegale 

16 Articolul 166 CPP. Alin.  (1) Organul de urmărire penală are dreptul să reţină persoana, dacă există o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea 
unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an, numai în cazurile: 1) dacă aceasta a fost 
prinsă în flagrant delict;  2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a săvîrşit infracţiunea;3) dacă pe 
corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport sînt descoperite urme evidente ale infracţiunii; 4) dacă la locul 
săvîrşirii infracţiunii sînt descoperite urmele lăsate de către această persoană.5) dacă aceasta a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut constata 
identitatea. 
17 Unități convenționale. 
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cu droguri sau cu analogi ai acestora, săvîrşite în scop de înstrăinare, ori înstrăinare 
ilegală a drogurilor sau analogilor acestora (art. 217/1 alin.2 CP). 

- Producerea, fabricarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transmiterea, transportarea 
sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii, preparării sau 
prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora ori cultivării plantelor care 
conţin aceste substanţe (Acțiunile prevăzute de la art. 217/3 alin.1 CP), dar însoțite de: 
b) de două sau mai multe persoane; 
c) cu folosirea situaţiei de serviciu (art. 217/3 alin.2).  

Dacă acțiunile enumerate la alin. 2) al art.217/3 alin.2) CP, mai sunt însoțite de:   
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea acestora; 
b) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, 
penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a 
acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau 
sportive ori în imediata apropiere a acestora; atunci vor cădea sub incidența art. 217/3 
alin.3) CP, care la fel, intră în categoria infracțiunilor mai puțin grave. 
 

- Sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor (Art. 217/4 alin.1) CP);   
- Organizarea consumului ilegal de droguri sau etnobotanice (art. 217/5 alin.2) CP 

RM);           
- Introducerea ilegală intenţionată, indiferent de mod, în organismul altei persoane, 

împotriva voinţei acesteia, a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora (217/6 
alin.1) CP); 

- Prescrierea fără necesitate a drogurilor (art. 218 alin1) CP); 
 
Aceleași acțiuni prevăzute de art. 218 alin.1) dar comise:  
b) de două sau mai multe persoane;   
c) cu scopul de a obţine preparatele ori droguri în proporţii deosebit de mari; cad sub 
incidența art. 218 alin. 3) CP, ce intră la fel în categoria infracțiunilor mai puțin grave. 
 

- Încălcarea regulilor stabilite de producere, preparare, prelucrare, procurare, păstrare, 
evidenţă, eliberare, înstrăinare, distribuire, transportare, expediere, utilizare, import, 
export, nimicire a drogurilor ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau 
prelucrării drogurilor, care a cauzat pierderea lor, săvîrşită de către persoana în 
obligaţiile căreia intră respectarea regulilor menţionate, (acţiunile prevăzute la alin.(4) al 
art. 218/4 CP inclusiv) de cultivare a plantelor care conţin droguri săvîrşite din interes 
material sau care au cauzat din imprudenţă vătămarea sănătăţii persoanei sau au avut 
alte urmări grave, (art.218 alin. 5) CP RM); 
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- Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau 
etnobotanicelor, precum şi punerea la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri (art. 219 
alin.1 CP RM). 
 
După cum observăm, majoritatea acestor acțiuni se referă în principiu la acțiunile de 
bază indicate la infracțiunile tip de la categoria infracțiunilor ușoare însoțite de 
agravante, plus unele acțiuni prejudiciabile de sine stătătoare. Deoarece aceste fapte se 
atribuie la categoria infracțiuni mai puțin grave (pentru care legea penală 
prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 5 ani), pe lîngă faptul 
că pentru acești subiecți, poate fi aplicată reținerea, mai constituie și temeiul legal 
pentru a putea fi solicitate și aplicate măsurile preventive, inclusiv arestul preventiv, 
(potrivit art. 176 alin.1) alin.2), 185 alin. 1), alin.2) CPP RM). 
 
Din analiza efectuată vedem că infracțiunile legate de droguri din categoria celor mai 
puțin grave, sunt cele ce oferă cel mai larg și divers apanaj al acțiunilor asociate 
consumului de droguri, dar și a circulației ilegale a drogurilor, pentru care persoană 
poate fi reținuță și arestată, deoarece  majoritatea infracțiunilor din categoria dată sunt 
cele ce au pedepse cuprinse de la 2 la 5 ani, iar infracțiunile pentru care poate fi aplicat 
arestul preventiv și măsurile alternative arestării, sunt cele pentru care legea prevede 
posibilitatea aplicării pedepsei cu închisoare de la 3 ani.  
 
Reieșind din pedepsele aplicabile acestor categorii de infracțiuni, care se referă la 
amendă, muncă neremunerată și închisoarea ce variază între 3-5 ani, remarcăm 
posibilitățile reduse de aplicare a alternativelor la detenție. 
Astfel, pedeapsa cu munca neremunerată e aplicabilă doar pentru două infracțiuni 
prevăzute la 217/4 alin.1), 217/6 alin.1) CP. 
Iar pentru trei din infracțiunile prevăzute la art. 217 alin.3, 217/1 alin.2), 217/3 alin.3) 
CP- este prevăzută ca pedeapsă doar aplicarea închisorii (pînă la 4 ani într-un caz, și în 
celelalte 2 cazuri între 2-5 ani). Ceea ce presupune că eventual, dacă instanța judiciară 
va considera posibilă, va putea aplica ca alternativă la pedeapsa cu închisoarea, doar 
suspendarea condiționată a pedepsei închisorii pe un termen de probă cu aplicarea 
obligațiilor prevăzute la art. 90 CP.  
 

3) Infracţiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa 
maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 12 ani inclusiv. (art. 217 alin. 4), art. 
217/1 alin.3), 217/4 alin.2), 217/6 alin.2) CP RM. 
Aceste acțiuni ale infracțiunilor legate de droguri din categoria grave după caracterul și 
gradul prejudiciabil al faptei, se referă la: 
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- Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), ale art. 217 CP (descrise mai sus), ce țin de 
circulația ilegală a drogurilor, etnobotanice, sau analogii acestora fără scop de 
înstrăinare, săvîrşite cu agravanta: 
 b) în proporţii deosebit de mari (art. 217 alin.4) CP RM);  
 
 - Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), ale art. 217/1 alin.3) CP, (descrise mai sus), ce se 
referă la circulația ilegală a drogurilor, etnobotanice, sau analogii acestora în scop de 
înstrăinaresăvîrşite cu agravantele: 
            a) de o persoană care anterior a săvîrşit aceleaşi acţiuni; 
            b) de două sau mai multe persoane; 
            b1) de o persoană care a împlinit vîrsta de 18 ani cu atragerea minorilor; 
            c) cu utilizarea drogurilor sau a analogilor acestora, a căror circulaţie în scopuri 
medicinale este interzisă; 
            d) cu folosirea situaţiei de serviciu; 
            e) pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de reabilitare socială, 
penitenciarelor, unităţilor militare, în locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a 
acţiunilor de educaţie, instruire a minorilor sau tineretului, a altor acţiuni culturale sau 
sportive ori în imediata apropiere a acestora; 
            f) în proporţii mari, (art. 217/1 alin.3) CP );  

- Acţiunile prevăzute la alin.1) ale art, 217/4 ce se referă la sustragerea sau extrocarea 
drogurilor sau etnobotanicelor,  săvîrşite cu agravantele  : 
            b) de două sau mai multe persoane; 
            c) cu folosirea situaţiei de serviciu; 
            d) prin pătrundere în încăpere, într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă; 
            e) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori 
cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe; 
            f) în proporţii mari, (se vor încadra în art. 217/4 alin.2) CP RM); 

- Acţiunile prevăzute la alin.1) ale art, 217/6 alin.1 ce se referă la introducerea ilegală 
intenționată în organismul altei persoane, împotriva voinței acesteia,a  drogurilor, 
etnobotanicelor sau analogii acestora,  săvîrşite cu agravantele :  
            b) faţă de două sau mai multe persoane; 
            c) cu bună ştiinţă faţă de un minor sau 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; 
            e) cu droguri sau etnobotanice a căror circulaţie în scopuri medicinale este 
interzisă; se vor încadra în art.217/6 alin.2)CP RM); 



15 
 

După cum observăm majoritatea acestor acțiuni, se referă în principiu la acțiunile agravante 
de la infracțiunile tip de la categoria infracțiunilor ușoare și mai puțin grave, oferind un 
apanaj larg de infracțiuni pentru care o persoană suspectată, poate fi reținută și arestată. 
Aceste infracțiuni incriminate, fac parte din categoria celor considerate grave (faptele 
pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 
12 ani). Potrivit surselor indicate în raport, se pare că totuși majoritatea cazurilor de aplicare 
a măsurilor procesuale privative de libertate au loc în cazul infracțiunilor grave. 

Din analiza efectuată, se constată că infracțiunile legate de droguri din categoria celor 
grave, nu oferă alternative de pedepse la cea a închisorii, nici amendă, nici muncă 
neremunerată. Respectiv, ar putea fi aplicată alternative, liberarea de executarea închisorii, 
prin suspendarea condiționată a pedepsei conform prevederilor art. 90 CP, dar doar în 
anumite condiții și doar la discreția jduecătorului. Astfel, posibilitatea suspendării 
condiționate a pedepsei, poate avea loc doar la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un 
termen de cel mult 5 ani pentru infracţiunile săvîrşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru 
infracţiunile săvîrşite din imprudenţă. Deci, suspendarea condiționată a pedepsei va putea fi 
aplicată, pentru această categorie de infracțiuni, doar dacă judecătorul va decide posibilă 
stabilirea pedepsei cu închisoarea pînă la 5 ani (mai sus, a fost menționat că infracțiunile 
grave se consider faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare 
pe un termen de pînă la 12 ani).   

Mai mult decît atît, conform art. 90 CP, condamnarea cu suspendarea condiționată a 
executării pedepsei, care este o modalitate de liberare de pedeapsă penală (Capitolul IX Cod 
Penal) poate fi aplicată dacă sunt întrunite anumite condiții18 și cu aplicarea mai multor 
restricții19.  

18 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120900&lang=ro  : (1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 
5 ani pentru infracţiunile săvîrşite cu intenţie şi de cel mult 7 ani pentru infracţiunile săvîrşite din imprudenţă, instanţa de judecată, ţinînd cont 
de circumstanţele cauzei şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea 
poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicînd numaidecît în hotărîre motivele condamnării cu 
suspendare condiţionată a executării pedepsei şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanţa de judecată 
dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va 
săvîrşi o nouă infracţiune şi, prin respectarea condiţiilor probaţiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăţi încrederea ce i s-a 
acordat. Controlul asupra comportării celor condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei îl exercită organele competente, iar 
asupra comportării militarilor – comandamentul militar respective; 
19 Ibidem:  Persoanelor care au săvîrşit infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul recidivei periculoase sau 
deosebit de periculoase, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu se aplică. 
(5) În caz de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pot fi stabilite pedepse complementare. 
(6) Aplicînd condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat: 
a) să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reședința fără consimţămîntul organului competent; 
b) să nu frecventeze anumite locuri; 
c) să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală venerică; 
c1) să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent; 
d) să acorde o susţinere materială familiei victimei; 
e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanţă; 
f) să participe la programe probaţionale; 
g) să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii; 
h) să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni. 

                                                           

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120900&lang=ro
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Unica pedeapsă prevăzută de legea penală pentru infracțiunile legate de droguri din 
categoria celor grave este închisoarea, ce prevede în același timp, limite destul de mari între 
mininimul și maximul termenului, care nu depășeste 10 ani.  De exemplu: 

- în cazul infracțiunii art. 217 alin. 4) CP (fără scop de înstrăinare), pedeapsa prevăzută 
este închisoarea de la 1 la 6 ani; deși infracțiunile mai puțin grave se consideră pînă la 5 
ani, iar cele grave pînă la 12 ani; totuși la caz, deja se atribuie la categoria infracțiunilor 
grave și în practică poate constitui temei de plasare în detenție a persoanei, la caz 
nefiind prevăzute careva alte pedepse alternative . 

- la fel, și în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 217/1 alin.3) CP (în scop de înstrăinare) 
pedeapsa prevăzută e între 3 și 7 ani închisoare; pentru art.  217/4 alin.2) CP - pedeapsa 
prevăzută e între 5 și 10 ani închisoare cu sau fără aplicarea amenzii, iar pentru 
art.217/6 alin.2) CP pedeapsa prevăzută e între 2 și 7 ani închisoare.  
 

4) Infracţiuni deosebit de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru care 
legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depăşeşte 12 ani 
(art. 217/1 alin.4, 217/4 alin.3) CP.) 
 
Aceste acțiuni ale infracțiunilor legate de droguri din categoria deosebit de grave după 
caracterul și gradul prejudiciabil al faptei, se referă la: 
 

- Acţiunile prevăzute la alin.(1) ,(2),(3)  ale art. 217/1 CP, descrise mai sus, ce se referă   la 
circulația ilegală a drogurilor, etnobotanice, sau analogii acestora în scop de înstrăinare, 
săvîrşite cu agravantele: 
            b) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea 
acestora; 
            d) în proporţii deosebit de mari; (art. 217/1 alin.4CP ); 

- Acţiunile prevăzute la alin.1), alin.2)  ale art, 217/4 ce se referă la sustragerea sau 
extrocarea drogurilor sau etnobotanicelor,  săvîrşite cu agravantele : 
            a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală ori în favoarea 
acestora; 
            b) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu 
ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe; 
            c) în proporţii deosebit de mari;  ( art.217/4 alin.3) CP). 

Observăm în acest caz, că arealul infracțiunilor deosebit de grave este mai restrîns, și se 
referă la acțiunile agravante de la cele 2 infracțiuni de bază: circulația ilegală a drogurilor, 
etnobotanice, sau analogii acestora în scop de înstrăinare; și, sustragerea sau extrocarea 
drogurilor sau etnobotanicelor.  
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Dat fiind faptul că infracțiunile incriminate fac parte din categoria celor considerate 
deosebit de grave (faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu 
închisoare pe un termen ce depășește 12 ani), aplicarea reținerii și a măsurilor procesuale 
privative de libertate este practic inevitabilă. 

Referitor la tipurile de pedepse aplicabile acestei categorii de infracțiuni, este prevăzută 
doar închisoarea, fără posibilitatea alternativelor detenției. Mai mult, nici suspendarea 
închisorii nu poate fi aplicată, potrivit art. 90 alin.4) CP, Persoanelor care au săvîrşit 
infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul recidivei periculoase 
sau deosebit de periculoase, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei nu se aplică.  

Atragem atenția din nou asupra diferenței mari de limite între minimul și maximul pedepsei. 
Astfel, pentru art. 217/1 alin.4) CP pedeapsa aplicabilă cu închisoare e de la 7 la 15 de ani, 
deși categoria infracțiunilor deosebit de grave pornește de la pedeapsa ce depășește 12 ani; 
astfel încît se interferează între gravitatea și categoriile de infracțiunii;  iar pentru art. 217/4 
alin.3) CP, pedeapsa aplicabilă cu închisoarea e de la 10 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în 
mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale. 

Pedeapsa cu închisoarea pentru anul 2018, a fost preponderent aplicată pentru cei care au 
comis infracțiuni grave și deosebit de grave, în conformitate cu datele statistice publicate de 
MAI20, iar persoanele deţinute au termenul de ispăşire a pedepsei preponderent, de la 5 
până la 10 ani. 

5) Infracţiuni excepţional de grave se consideră infracţiunile săvîrşite cu intenţie pentru 
care legea penală prevede detenţiune pe viaţă. 

În legea penală, nu avem atribuite infracțiuni de această gravitate la categoria infracțiunilor 
legate de circulația ilegală a drogurilor. 

Conform informaţiei MAI, în anul 2018 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 
32,000 infracţiuni, înregistrând o scădere de 10,0% faţă de anul precedent 21 . Dar, aproape 
fiecare a patra infracţiune este din categoria celor excepţional de grave, deosebit de grave şi 
grave. La fel, circa 22% din infracţiunile înregistrate sunt excepţional de grave, deosebit de 
grave şi grave, inclusiv 3,2% revin infracţiunilor excepţional de grave şi deosebit de grave, iar 
19,1% revin celor grave.  

20http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6268 

21http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6268, Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2018, MAI 

                                                           

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6268
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6268
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Din numărul total de infracțiuni, lunar, 1351 (4,22% din numărul total al infracțiunilor 
înregistrate în 2018) fac parte din categoria infracțiunilor legate de droguri.22Cel mai des 
infractorii sunt condamnaţi pentru infracţiuni în domeniul transporturilor, furturi şi infracțiuni 
legate de droguri. Circa 7, 7 % din numărul total de condamnați sunt pentru infracțiunile de 
droguri. 

Alte date statistice confirmă că marea majoritate a infracțiunilor legate de circuitul ilegal de 
droguri, documentate de organele de drept se referă la acțiunile conexe consumului uzual de 
droguri, fie că este vorba de consum și experimentare, fie de păstrare și transportare, fie de 
preparare sau prelucrare a substanțelor narcotice.23 

În cazurile intentate pe acțiunile de cultivare, îngrijire sau păstrare a plantelor care conțin 
substanțe narcotice se atestă lacune în ceea ce privește probarea intenției și vinovăției 
persoanei. Persoanele puse sub învinuire îşi recunosc formal vinovăția, deși declară că nu au 
ştiut despre faptul că plantele care cresc pe terenul lor, conțin substanțe narcotice; sau că le-au 
cultivat în alte scopuri. Deocamdată nu s-au stabilit metode suplimentare de cercetare și de 
probare în acest sens, pentru a confirma sau infirma vinovăția persoanei. 24 Totuși persoanele 
în cauză nu sunt exceptate de aplicarea măsurilor restrictive a libertății, în special dacă 
cantitatea plantelor crescute pe terenul lor sunt de proporții mari sau deosebit de mari. Deși de 
regulă, persoana nu prezintă pericol deosebit pentru societate, reieșind din caracterul grav, sau 
deosebit de grav al acuzației aduse, aceste exemple, pot duce la aplicarea arestării preventive. 

Păstrarea și consumul de droguri în cantitățile stabilite ca fiind mari prin Hotărârea Guvernului 
nr. 79 din 23.01.2006 nu prezintă un pericol șirisc social sporit, comparativ cu producerea și 
traficul de droguri în cantități deosebit de mari, precum și cu activitatea grupurilor criminale 
organizate. 

Calificarea corectă a infracțiunii de la etapa intentării urmăririi penale este absolut esențială 
pentru soarta consumatorului de droguri. De regulă, consumatorii de droguri nu sunt periculoși 
pentru societate, au nevoie de ajutor și nu de încarcerare, care de fapt nu este utilă și benefică 
în cazul lor. 

Totuși, unii din ei pot fi supuși abuzurilor din partea organelor de drept, din cauza lipsei de 
reglementări clare ce ar asigura un tablou amplu cu privire la modul de a duce urmărirea penală 
a unei cauze penale intentate unui consumator de droguri. 

Practica demonstrează, că deseori se intentează urmărirea penală pentru fapte ce ar presupune 
Circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare, 
prin semănat, cultivare ilegală, păstrare, producere, preparare, extragere etc, cu indicarea 
circumstanțelor agravante, de exemplu: alin.3 lit. b) al art. 217 CP–comiterea faptei de două sau 

22http://www.date.gov.md/ckan/dataset/4728-statistica-privind-infractiunilor-inregistrate-pentru-fiecare-luna/resource/54f029bf-a93e-4366-
ac2c-bcb2bd3aafac?inner_span=True, Statistica MAI, 2018 
23 https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf, pg. 24 
24 Idem, pg. 64 

                                                           

http://www.date.gov.md/ckan/dataset/4728-statistica-privind-infractiunilor-inregistrate-pentru-fiecare-luna/resource/54f029bf-a93e-4366-ac2c-bcb2bd3aafac?inner_span=True
http://www.date.gov.md/ckan/dataset/4728-statistica-privind-infractiunilor-inregistrate-pentru-fiecare-luna/resource/54f029bf-a93e-4366-ac2c-bcb2bd3aafac?inner_span=True
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf


19 
 

mai multe persoane, sau cu indicarea circumstanței agravante prevăzute la alin.4) al art. 217 CP 
– în proporții deosebit de mari. Această încadrare juridică oferă din start infracțiunii incriminate 
unei persoane presupus consumatoare de droguri, caracterul unei acuzații periculoase, fiind 
supectată de săvîrșirea unei fapte grave și deosebit de grave. Iar organul de urmărire penală în 
astfel de cazuri, reține persoana și ulterior procurorul, solicită judecătorului de instrucție ca 
persoanei să-i fie aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv. 

Nu de puține ori, s-a constatat lipsa unei informații certe la etapa incipientă a pornirii urmăririi 
penale cu privire la săvîrșirea infracțiunii de două sau mai multe persoane. Deseori aceasta 
circumstanță rămîne neelucidată, sau devine neconfirmată ulterior, deși a jucat un rol esențial 
la agravarea învinuirii și respectiv a constituit și motiv la aplicarea arestării preventive. 

De asemenea, uneori la etapa incipientă a urmăririi penale lipsește informația sau un raport de 
expertiză judiciară (efectuarea căruia de regulă durează în timp) cu privire la cantitatea reală a 
substanțelor narcotice, etnobotanice și analoage depistate asupraunei persoane sau la 
domiciliul acesteia. Mai mult, deseori la stabilirea reală a proporțiilor substanțelor interzise nu 
se exclud adaosurile ce se includ la calcularea cantității. 

O situație și mai gravă, e atunci cînd fapta este calificată în mod agravat eronat față de o 
persoană anumită ca fiind acuzată de comiterea faptei prevăzute de art.  217/1 CP ce se referă 
la Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare, 
cu indicarea circumstanțelor agravante: alin. 3 lit. b) (de 2 sau mai multe persoane) sau cu 
alin.4) lit. b) (de un grup criminal organizat), și /sau cu lit. d) în proporții deosebit de mari. 
Deoarece, ulterior sunt dese cazuri cînd, persoana fiind aflată în detenție mai multe luni, să se 
constate că de fapt nu a existat scopul de înstrăinare, sau că nu a existat săvîrșirea faptei de 2 
sau mai multe persoane, iar persoanele au rămas neidentificate, sau nu s-a demonstrat că ar fi 
existat un careva grup criminal organizatla comiterea presupusei fapte. De exemplu, ceea ce 
într-un caz din practica judiciară pe anul 201825, a dus ulterior la recalificarea faptei și 
eliberarea persoanei din arest, lucru care a avut loc însă abia peste jumătate de an de la 
reținerea persoanei. 
 
O problemă de interpretare și calificare corectă a faptelor legate de consumul de droguri, care 
influențează direct asupra gravității învinuirii aduse, și respectiv asupra măsurilor preventive 
aplicate, o constituie și tipul de substanță presupus interzisă și cantitatea acestora atunci cînd 
sunt întîlnite sub formă de etnobotanice sau analoagele acestora.  
 
La 13.10.2015, prin Hotărârea nr. 25, Curtea Constituțională a recunoscut constituționale 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei 
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în 
trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora.26 Dar Curtea a făcut mai multe constatări importante 
și anume: 

25 Dos. Nr. 1-326/2018; 
26 Hotărârea CC privind controlul constituționalității unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei 
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora 
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- S-a reținut că prin conținutul sintagmei „listele substanţelor", cuprinsă la articolul 1341 
alin. (4) din Codul penal, urmează a se înțelege competența Guvernului de a reglementa 
atât categoriile substanțelor narcotice și psihotrope, cât și cantitățile acestora. 
Aprobarea doar a listei acestor substanțe, fără o reglementare cantitativă, ar lipsi de 
esență întreaga hotărâre a Guvernului, care ar fi, astfel, inaplicabilă.27 

- În baza adresei Nr. PCC-01/30a din 13.10.2015, Curtea Constituțională constată că, 
„suplimentar „drogurilor", art. 217/1 din Codul penal RM cuprinde reglementări 
sancționatorii referitor la „analogul substanţelor narcotice sau psihotrope" (articolele 
134/1, 217, 217/1, 217/2, 217/3, 217/5, 217/6 din Codul penal). Potrivit art. 134/1 alin. 
(2) din Codul penal, prin „analog" se înţelege substanţa care, conform componenţei sale 
şi efectului pe care îl produce, se asimilează cu substanţa narcotică sau psihotropă. ” 

- S-a reținut că  „…..convențiile internaționale în materie nu disting noţiunea de „analog" 
al substanțelor narcotice sau psihotrope. Acestea stabilesc doar categoriile substanțelor 
narcotice și psihotrope, categorii care se regăsesc și în Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 
5 octombrie 2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006. ”28 

- „Astfel, odată cu apariţia pe piaţă a unei substanţe noi, care provoacă dereglări psihice 
şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv, aceasta este inclusă în Lista substanţelor 
narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe. Până la completarea 
listei corespunzătoare, această substanţă nu poate fi, sub specie iuris, nici stupefiant, 
nici substanţă psihotropă (tertium non datur).”29 

- Curtea constată că „în prezent normele din Codul penal care fac referire la „analogul 
substanțelor narcotice sau psihotrope"(s.n.) sunt lipsite de conţinut și fără efect juridic, 
fapt care, în contextul celor menționate, determină excluderea lor din legea 
penală.”30„Având în vedere cele elucidate mai sus, Curtea menționează că deficiențele 
menţionate supra urmează a fi înlăturate de către legislativ.” 

 
La 23.09.2016 a intrat în vigoare Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 
nr.193 din 28.07.2016, (în continuare – Legea nr.193/2016). Prin această Lege au fost operate 
anumite amendamente în legea penală privind circulația ilegală a drogurilor, dar care a generat 
și imprevizibilitatea legii penale în partea care ține de: „analog al substanţei stupefiante sau 
psihotrope”, care sunt definite în alin. (5) și (6) art.134/1 CP RM și care sunt utilizate în art. 217, 
217/1-217/6 și 219 CP RM. În loc să ofere răspunsuri, definițiile formulate în alin. (5) și (6) 
art.1341 CP RM generează multiple întrebări. 
Astfel, din prevederile alin. (6) art. 1341 CP RM, nu este clar înțelesul sintagmei „care are 
capacitatea de a produce efecte psihoactive”, și modul de manifestare a efectelor. La fel, rămîn 

27 Ibidem 
28 Adresa Curții Constituționale Nr. PCC-01/30a din 13.10.2015 http://constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=adrese&docid=86 
29 Ibidem 
30 Ibidem 
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neclarificate mai multe aspecte, ce țin de care este suportul normativ pentru a stabili limitele 
lor exacte; care trebuie să fie intensitatea / „pragul minim de gravitate” al efectelor psihoactive, 
pentru ca ele să poată intra sub incidența alin. (6) art. 1341 CP al RM; care este deosebirea 
dintre noțiunea „acțiuni psihoactive” (utilizată în alin. (5) art. 1341 CP al RM) și noțiunea „efecte 
psihoactive” (folosită în alin. (6) art. 1341 CP al RM) etc. 
Prin urmare, lipsa unor reglementări legale concrete, care să determine cu exactitate conținutul 
noțiunilor „produse etnobotanice” / „etnobotanice” și „analog al substanței stupefiante sau 
psihotrope”, deschide posibilitatea unor abuzuri în activitatea de aplicare a răspunderii pentru 
faptele prevăzute la art. 217, 2171-2176 CP al RM.”  
De asemenea, o problemă e că nu există o listă normativă a etnobotanicelor și analogilor. În 
situația inexistenței unei asemenea liste, nu este cu putință stabilirea corectă a proporțiilor 
acestora. Astfel, nu există nici o claritate în privinţa statutului etnobotanicelor și al analogilor. 
Aceasta pentru că, de fapt, ele nu sunt supuse nici unui regim juridic. 
 În afară de prevederile cu caracter declarativ şi ambiguu din alin. (5) și (6) art. 1341 CP al RM, 
nu există nici o reglementare ce ar statua criteriile după care un produs poate fi recunoscut 
drept analog. Prin utilizarea în legea penală a Republicii Moldova a acestor noţiunii cu privire la 
substanțele considerate „analogi”, fără o reglementrare clară a acestora,  se încalcă principiul 
legalităţii şi al echităţii, la formulareași calificarea învinuirii persoanei. 
 
Astfel, nici publicul, nici persoanele consumatoare de droguri nu pot avea o înțelegere clară 
asupra reglementării circulației analogilor, astfel încât să-şi adapteze conduita şi să prevadă 
consecinţele ce decurg din nerespectarea normelor legale.. 
 
De menționat e faptul că legea penală a R. Moldova, prevede că în caz de săvârșire a unei 
infracțiuni de către o persoană care suferă de narcomanie, și dacă infracțiunea săvârșită de el 
are legătură cu această circumstanță, instanța de judecată poate dispune concomitent  cu 
pedeapsa pentru infracțiunea săvîrșită și aplicarea unui tratament forțat, dacă există avizul 
medical corespunzător.  

Astfel, potrivit art. 103 CP, persoanele care sunt depistate de către organele de drept că 
consumă sau dețin droguri pentru consum personal, și există avizul medical corespunzător, pot 
fi pedepsite cu pedeapsa penală (sub formă de amendă, muncă neremunerată, închisoare) și în 
același timp obligate prin hotărîrea judecătorească, la tratament forțat, care este o măsură 
constrîngere cu caracter medical aplicată narcomanilor, și executată în instituțiile medicale cu 
regim special. Totuși, în practica judiciară, se întîlnesc extrem de puține cazuri cînd prin 
hotărîrea judecătorească sunt aplicate concomitent cu pedeapsa penală, și măsura de 
constrîngere cu caracter medical sub formă de tratament forțat. 
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În viziunea unor specialiști, aceste norme juridice  de aplicare a tratamentului forțat contravin 
principiilor drepturilor omului, fapt pentru care eventual ar trebui consultată și poziția 
organismelor internaționale din acest domeniu cu privire la aplicarea tratamentului forțat. 

La capitolul aplicării pedepselor, în contextul promovării alternativelor detenției persoanei ce a 
săvîrșit infracțiuni asociate consumului de droguri, menționăm și despre faptul că contrar 
posibilităților oferite de legea penală cu privire la liberarea persoanei de răspundere penală  și 
de pedeapsă penală ca mijoace de simplificare a justiției ( atît la etapa urmăririi penale cît și la 
etapa judiciară) în anumite condiții prevăzute de lege, acest lucru este aproape  inaplicat sau 
restricționat în cazul consumatorilor de droguri. 

O primă restricție, îl constituie prevederea art.  24 CP, care stipulează că: Persoana care a 
săvîrşit o infracţiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanţe, nu este 
liberată de răspundere penală. Cauzele ebrietăţii, gradul şi influenţa ei asupra săvîrşirii 
infracţiunii se iau în considerare la stabilirea pedepsei. 

Această normă creează controverse în aplicarea practică a răspunderii penale a persoanei. Pe 
de o parte unii practicieni consideră că norma art. 24 Cod Penal, este o normă cu caracter 
general și aceasta nu împiedică liberarea de răspundere penală. Pe de altă parte, se consideră 
că prin această normă restrictivă, se stipulează ca regulă că persoana aflată în stare de ebrietate 
produsă de alcool sau de alte substanțe, este îngrădită în dreptul de a beneficia de căile de 
liberare de răspundere penală, spre deosebire de alte persoane31. E de precizat și faptul că 
potrivit art. 77 alin.1) lit.j ) Cod Penal, una din circumstanțele agravante se referă la “săvîrșirea 
infracțiunii de către o persoană în stare de ebrietate” (produsă de alcool sau de alte substanţe  
conform art. 24), iar, “Instanţa de judecată are dreptul, în funcţie de caracterul infracţiunii, să 
nu considere aceasta ca o circumstanţă agravantă”. 

Mai mult, norma art. 24 CP, ar putea fi considerată o încălcare a principiului egalității tuturor în 
fața legii, a principiilor și scopul legii penale, deoarece potrivit Capitolului VI Codul Penal al RM, 
sunt prevăzute situațiile de liberare de răspundere penală a persoanei de către Procuror la 
etapa urmării penale și cea judiciară. Conform art. 53 Codul Penal, cazurile de liberare de 
răspundere penală sunt cu privire la:  a) minori; b) tragerea la răspundere contravenţională; c) 
renunţării de bună voie la săvîrşirea infracţiunii; d) căinţa activă; e) schimbarea situaţiei; f) 
liberării condiţionate; g) prescripţiei de tragere la răspundere penală. 

31 A se vedea practica judiciară privind refuzul de aplicare a art. 55 CP (Liberarea de răspundere/pedeapsă penală, 
pe motivul invocării prevederii art.24 CP pe dosarul nr. 1r-98/18; Inclusiv pe dosarul nr.1r-254, prin care Colegiul 
Penal al Curții de Apel, la pct. 10 al Deciziei menționează: “Conform art. 24 Codul penal, persoana care săvîrșit o 
infracțiune în stare de ebrietate, produsă de alcool sau de alte substanțe nu este liberată de răspundere 
penală…Norma respectivă trebuie interpretată în sensul că interzice orice liberare de răspundere penală 
(inclusiv, liberarea de răspundere penală cu tragerea răspundere contravențională) în cazul comiterii unei 
infracțiuni de către făptuitorul care, la momentul comiterii infracțiunii era în stare de ebrietate…” 
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În privința persoanelor ce au săvîrșit infracțiuni asociate consumului de droguri, în special în 
cazul faptelor comise fără scop de înstrăinare, în scopul dejudiciarizării cauzelor penale cît și a 
evitării detenției, ar fi util ca în practică să fie aplicate pe larg: 

- Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională (art. 55 CP), 
persoana care a săvîrşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin 
gravă…etc, poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere 
contravenţională în cazurile în care şi-a recunoscut vina, a reparat prejudiciul cauzat prin 
infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii 
penale. 32 

- Liberarea condiţionată de răspundere penală (art. 59 CP), în privinţa persoanei puse sub 
învinuire pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, care îşi 
recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social, urmărirea penală poate fi suspendată 
condiţionat, cu liberarea ulterioară de răspundere penală în conformitate cu procedura 
penală, dacă corectarea acestei persoane este posibilă fără aplicarea unei pedepse 
penale.Iar potrivit art. 510-512 CPP, în cazul în care procurorul constată că în privinţa 
învinuitului pot fi aplicate prevederile art.510 (suspendarea condiționată a urmăririi 
penale) el, prin ordonanţă, suspendă condiţionat urmărirea penală pe un termen de 1 
an, stabilindu-i una sau mai multe din următoarele obligaţii, printre care și participarea 
la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii 
comportamentului violent. 

Totuși, o altă restricție, în extinderea liberării de răspundere penală în cazul infracțiunilor 
associate consumului de droguri, îl constituie prevederile art. 510 alin.1) și alin.2) pct. 2 CPP, 
care stipulează că:  

-  prevederile date se aplică doar infracțiunilor ușoare și mai puțin grave, astfel 
infracțiunile legate de droguri din categoria celor grave fără scop de înstrăinare, sunt 
exceptate de la opțiunea suspendării conditionate a urmării penale; 

-  că prevederile date nu pot fi aplicate persoanelor care sunt dependente de alcool sau 
droguri; desi anume că această categorie de persoane ar avea nevoie de această 
opțiune, de a fis coasă din sfera penală, și de a fi inclusă și de beneficia de un program 
specializat de tratare și reabilitare. 

Urmare a celor expuse, se impune necesitatea imperioasă de a se revizui asupra cadrului legal 
cu privire la sancțiuni și tipurilor de pedepse penale prevăzute pentru infracțiunile de la art. 
217-219 Cod Penal. Este necesar de a se cerceta minuțios și de a se revizui sancțiunile, în scopul 
micșorării limitelor maxime a pedepselor penale care de regulă se aplică față de persoanele ce 

32 Conform  
                                                           



24 
 

săvîrșesc infracțiuni asociate consumului de droguri, în special în cazul celor fără scop de 
înstrăinare.  

Armonizarea tipurilor de pedepse și sancțiunile respective sunt necesare pentru a facilita 
aplicarea în mod proporțional și rezonabil a pedepsei în raport cu gravitatea faptei, pericolul 
social și personalitatea umană, astfel încît să nu se cauzeze nejustificat suferinţe fizice şi psihice, 
și ca persoana să beneficieze de tratament și reabilitare. 

Mai mult, considerăm că legea penală trebuie revizuită și sub aspectul umanizării pedepselor, 
prin lărgirea spectrului de pedepse alternative detenției, cît și a posibilităților de liberare de 
răspundere sau de pedeapsă penală, în special pentru infracțiunile legate de droguri fără scop 
de înstrăinare. 

 

 

Capitolul IV 

Măsurile procesuale preventive aplicabile în cazul infracțiunilor asociate 
consumului de droguri 

• Condițiile de aplicare, necesitatea și proporționalitatea aplicării restrîngerilor în cazul 
infracțiunilor legate de consumul de droguri. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului subliniazăcă nimeni nu trebuie să fie arestat, deținut 
sau exilat în mod arbitrar. ( art. 9). 

La nivel european, problema reglementării măsurilor procesuale, legate de privarea persoanei 
de libertate, a fost soluționată prin practica bogată a Curții Europene a Drepturilor Omului 
privind aplicarea articolului 5 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, cu privire la dreptul la libertatea și siguranța persoanei. 

Legislația Republicii Moldova 33  permite restrîngerea cu caracter de excepție a libertății 
individuale după anumite criterii legale prestabilite, asigurînd, totodată, un ansamblu de 
garanții, care protejează persoana împotriva aplicării ilegale a măsurilor restrictive sau privative 
de libertate. 

Potrivit articolului 175 alin.1), alin.2) CPP, măsurile procesuale de constrîngere sunt 
instrumente folosite de organele de drept în vederea asigurării desfășurării normale și eficace a 

33Art. 25 din Constituția RM și art. 165-167, 185-186 din Codul de Procedură Penală. 
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urmăririi penale și judecății, a executării pedepsei, pentru repararea pagubei produse prin 
săvîrșirea infracțiunii și pentru a preveni săvîrșirea de noi fapte antisociale34. 

Măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a 
împiedica bănuitul, învinuitul sau inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, 
cu scopul ca aceştia să nu împiedice stabilirea adevărului ori ca instanța să asigure executarea 
sentinței. Totuși în cadrul unei cercetări, s-a constatat că în majoritatea cauzelor analizate cu 
referire la infracțiunile legate de droguri, organul de urmărire penală aplică măsuri preventive și 
doar într-un sfert din dosarele analizate nu au fost identificate astfel de măsuri.35 
 
În ultimii 10 ani, rata admiterii demersurilor cu privire la aplicarea arestului preventiv a crescut, 
ajungîndu-se la 88, 4 % din numărul demersurilor total înaintate. Este îngrijorător faptul că în 
ciuda îmbunătățirilor legislative care au avut loc în anul 2016, rata înaltă de arestare și 
motivarea insuficientă a hotărârilor de arestare continua să prezinte probleme serioase în 
Republica Moldova. În anul 2018, rata demersurilor de arestare acceptate de judecătorii de 
instrucție a fost cea mai mare înregistrată vreodată – 88,4%. 36 
 
De asemenea, potrivit aceleiași surse37 rata populației aflate în detenție pe cap locuitor din RM, 
este aproape dublă față de media europeană la numărul persoanelor deținute. Iar numărul 
persoanelor deținute necondamnate ar fi în jur de 18 % din numărul total al deținuților.  
 
De menționat e că și în Raportul asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în 
Republica Moldova realizat de către Consiliul Europei,  s-a statuat că în perioada anilor 2013-
2017, arestarea preventivă a fost aplicată excesiv în Republica Moldova din cauza deficiențelor 
sistemice și a carențelor legislative, precum și a politicilor urmărite în mod deliberat de 
autorități, inclusiv de sistemul judiciar și acuzare38.  
 
De asemenea, conform Raportului statistic a judecătoriilor din Republica Moldova, privind 
examinarea demersurilor despre emiterea mandatului de arestare și prelungirea mandatului de 
arestare pentru anul 2018 39, din 2412 demersuri cu privire la aplicarea arestului, au fost 
admise 2133, iar din 193 de demersuri cu privire la aplicarea arestului la domiciliu au fost 
admise 171.  
Iar la examinarea prelungirii termenului de arest, instanțele judiciare, din 2986 de demersuri 
înaintate, au admis în număr de 2741, restul fiind respinse sau încetate. Iar din 847 de 
demersuri privind prelungirea arestului la domiciliu, au fost admise în privința a 792 de 
persoane, 53 de demersuri de prelungire a arestului la domiciliu au fost respinse, iar 2 încetate. 

34http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf, 
aut.A. Andronache. pg.52-54. 
35https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf 
36http://crjm.org/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-16-LRCM-submission-9.2-Sarban.pdf 
37Idem 
38 https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/03/Raport-cercetare-arestare-preventiva-Ro-final.pdf.pdf 
39http://www.justice.gov.md/public/files/aaij/Raport_statistic_a_judectoriilor_privind_examinarea_demersurilor_despre_emiterea_mandatulu
i_de_arestare_i_prelungirea_termenului_inerii_sub_arest_i_arestarea_la_domiciliu.pdf 
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Potrivit unui comunicat, problemele date, în general, nu rezidă din legislație, ci mai degrabă din 
practica judiciară deficitară, influențată de lipsa de independența a judecătorilor și atitudinea 
pro-acuzatorială manifestată de mai mulți judecători de instrucție. La fel, volumul de muncă 
ridicat afectează mult posibilitatea examinării calitative a materialelor și dosarelor ce țin de 
competența acestora. În același timp, măsurile preventive alternative arestului nu sunt utilizate 
suficient.40 

Conform Notei Informative a Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii din 
25.04.201841, s-a constatat admiterea unui număr masiv a demersurilor cu privire la aplicarea 
arestului preventiv, și mai puțin a arestului la domiciliu. Din informațiile generalizate, 
prezentate de instanțele judiciare, se denotă că majoritatea demersurilor de aplicare a 
măsurilor preventive sub formă de arest și arest la domiciliu sunt cu privire la infracțiuni grave, 
deosebit de grave și excepțional de grave, printre acestea cele mai des întâlnite sunt 
infracțiunile contra patrimoniului, coruperea pasivă și activă și infracțiuni contra securității și a 
ordinii publice, traficul de droguri și traficul de influență, iar din cele excepțional de grave 
prevalează infracțiunile de omucidere și trafic de copii în circumstanțe agravante. 

În mai multe instanțe ponderea cea mai mare de aplicare a măsurii preventive sub forma de 
arest la domiciliu se referă la infracțiunile grave, deosebit de grave și excepțional de grave.  
Un număr mult mai mic îl constituie infracțiunile mai puțin grave și ușoare, în aceste cazuri 
temeiurile de aplicare a măsurilor preventive fiind altele (riscurile eschivării de la organul de 
urmărire penală sau instanță, exercitării presiunii asupra martorilor și participanților la proces). 
 
E de menționat faptul că, la aplicarea măsurilor preventive de către organul de urmărire penală 
și instanță, trebuie să se ia în considerație complexitatea cazului, personalitatea 
bănuitului/învinuitului/inculpatului și alți factori importanți. Măsurile preventive care pot fi 
aplicate sunt expres prevăzute de articolul 175 CPP, şi anume: 1) obligarea de a nu părăsi 
localitatea; 2) obligarea de a nu părăsi țara; 3) garanția personală; 4) garanția unei organizații; 
5) ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport; 6) transmiterea 
sub supraveghere a militarului; 7) transmiterea sub supraveghere a minorului; 8) liberarea 
provizorie sub control judiciar; 9) liberarea provizorie pe cauțiune; 10) arestarea la domiciliu; 
11) arestarea preventivă. 
 
Potrivit Studiului privind practica judiciară de examinare a infracțiunilor și contravențiilor 
privind circuitul ilegal de droguri fără scop de înstrăinare42,  în cazul infracțiunilor ușoare sau 
mai puțin grave, cel mai des, organul de urmărire penală aplică alte măsuri procesuale de 
constrângere, în special obligația de a nu părăsi țara sau localitatea. În anumite situații, când 
nu este necesară o măsură de constrângere mai riguroasă, se aplică obligația de a nu schimba 
domiciliul, obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la controlul judiciar. În 
nici unul din dosarele examinate nu au fost evidențiate măsurile preventive sub forma 
garanțiilor sau liberării provizorii sub cauțiune. Cauza neaplicării acestor măsuri rezidă 

40http://crjm.org/arestul-se-aplica-prea-des-si-nemotivat-in-republica-moldova/ 
41https://www.csm.md/files/Hotaririle/2018/11/218-11.pdf 
42https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu-PRACTICA-JUDICIARA-Circuitul-ilegal-de-droguri.pdf, pg. 40 
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probabil în lipsa unui mecanism eficient de implementare și a impedimentelor de ordin tehnic 
sau procedural, a practicilor deja consolidate de aplicare a anumitor măsuri de constrângere, a 
situației economice din țară și altele. Confirmarea acestor cauze de reticență și deficiențe în 
aplicarea alternativelor la detenție în R. Moldova, a fost constatată și într-o altă analiză din 
domeniu efectuată de experți naționali și internaționali. 43 
 
Totuși, în cazurile de aplicare a măsurii de constrângere privative de libertate, organul de 
urmărire penală solicită cel mai des aplicarea arestului preventiv (35 de cazuri) și foarte rar 
aplicarea arestului la domiciliu (2 cazuri).44 
 
Aplicarea măsurilor preventive nu este întotdeauna justificată sau este argumentată superficial, 
în baza unor argumente tipizate. Instanțele și organul de urmărire penală nu aplică deloc 
anumite tipuri de măsuri preventive, cum ar fi cauțiunea sau garanțiile personale, ceea ce 
atestă existența unor probleme sistemice la acest capitol.45 

De asemenea, de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a remarcat faptul de către 
Inspecția Judiciară, că deși legea pune la dispoziție un număr de alternative la măsura arestului 
preventiv, printre care arestul la domiciliu, controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauțiune, 
ele sunt rareori folosite, prin urmare se recomandă judecătorilor asupra necesității respectării 
legislației în vigoare în ce privește aplicarea măsurilor preventive de arest și arest la domiciliu 
de către instanțele judecătorești.46 
 
Referitor la condițiile stipulate în normele procesual-penale pentru aplicarea măsurilor 
procesuale față de suspecții săvîrșirii unei infracțiuni; reţinerea, arestul constituie măsuri  
preventive ce trebuie aplicate doar în cazuri excepţionale, când au fost săvârşite infracţiuni și 
sunt întrunite temeiurile legale, confirmate prin probe. 

Consumul de droguri nu este impediment legal de aplicare a reținerii sau a arestului. Totuși se 
pot întîlni mai multe probleme cu persoanele dependente de droguri, persoanele incluse în 
terapia de substituție cu metadona, tratament antiretroviral (dacă sunt infectate cu HIV) sau 
antituberculos (persoanele cu TB), fiindcă dacă sunt reținute, există riscuri în a nu li se oferi 
acces zilnic la medicația necesară (tratamentul de substituție, tratamentul antiretroviral, 
preparate antituberculoase) după cum e prevăzut în Protocoale Clinice Naționale și 
Standardizate a acestor maladii, aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
Or, întreruperea tratamentului, poate fi echivalată cu aplicarea tratamentului inuman față de 
persoană, deoarece ar putea surveni suferințe și consecințe grave medicale pentru sănătatea 
acesteia. 

43 Măsurile alternative pentru arestarea preventivă - O analiză empirică și teoretică a cadrului legal în domeniu, Fundația Soros Moldova, 2016, 
p.1.4 
44Ibidem,  
45Studiul 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,pg.25 

46https://www.csm.md/files/Hotaririle/2018/11/218-11.pdf 
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Procedura privind reținerea 

Sunt cazuri cînd legea prevede restrîngerea libertății individuale în scopul unei bune desfășurări 
a procesului penal. Pentru aceasta se dispune luarea unor măsuri de constrîngere față de 
persoana bănuită de săvârșirea unei infracțiuni, cum ar fi reținerea. De exemplu: unele 
persoane bănuite, prin comportamentul lor, încearcă să împiedice prin anumite acțiuni 
derularea urmăririi penale, colectarea de probe etc.47 Reținerea nu poate fi aplicată faţă de 
toate persoanele care au comis infracţiuni, ci doarîn anumite condiții. În cazul persoanelor 
minore este necesară acordarea unei atenții deosebite.  

Reţinerea este măsura luată de organul competent și poate fi aplicată pentru untermen de 
maximum 72 ore 48, iar pentru un minor pînă la 24 de ore.  În cazul în care reținerea se 
efectuează pentru stabilirea identității persoanei, aceasta nu poate depăși 6 ore.  

Conform legislaţiei procesual-penale, precum și practicii stabilite, există două tipuri de 
reţinere:reţinerea de fapt (fizică) şi reţinerea de drept a persoanei, în privinţa căreia există o 
bănuială rezonabilă că a comis o infracţiune. 

Prin reţinerea de fapt înţelegem reţinerea fizică a persoanei bănuite pînă la întocmirea 
procesului-verbal de reţinere de către organul de urmărire penală competent (polițistul, 
organul de constatare etc.), iar reţinerea de drept are loc din momentul întocmirii procesului-
verbal de reţinere de către organul de urmărire penală competent. 

Reținerea poate avea loc prin diferite modalități, însă toate se rezumă la privarea persoanei de 
libertate de către un colaborator de poliție, în locul și în condițiile stabilite de lege (de exemplu: 
stoparea pe drum a unui suspect și însoțirea acestuia la inspectoratul de poliție, luarea 
persoanei de la domiciliul său pentru a fi condus la inspectoratul de poliție etc.). 

Codul de procedură penală, stabileşte că reţinerea în temeiurile prevăzute de art.166 poate 
avea loc: dacă există o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea unei infracţuni pentru care legea 
prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an, numai în cazurile:           1) 
dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict; 
            2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a 
săvîrşit infracţiunea; 
            3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport 
sînt descoperite urme evidente ale infracţiunii; 

47http://soros.md/files/publications/documents/Retinerea%20persoanei%20de%20catre%20politie.%20Concluziile%20unei%20cercetari.pdf, 
Aut. T. Osoianu, M. Vidaicu 
48Conform art.6 pct.40, art.165 CPP RM 
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            4) dacă la locul săvîrşirii infracţiunii sînt descoperite urmele lăsate de către această 
persoană. 
            5) dacă aceasta a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut constata identitatea. 

 
Reţinerea persoanei bănuite poate fi dispusă şi dacă există temeiuri rezonabile de a presupune 
că aceasta se va sustrage de la urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului sau va săvîrşi 
alte infracţiuni. 

Articolele 167 și 477 CPP descriu procedura de reţinere a persoanei adulte și a minorului; modul 
de documentare a reținerii persoanei; precum și pun în sarcina organului de urmărire penală o 
serie de obligații, care de fapt reprezintă garanții ale persoanei de a nu fi limitată în drepturi și 
de a nu fi lezată în demnitatea și personalitatea sa. În practică, însă, rareori sunt motivate și 
confirmate temeiurile de drept indicate în procesul verbal de reținere. 49 

Astfel, dacă să vorbim despre reținerea unei persoane, inclusiv a unui consumator de droguri, 
prin prisma alin.1)  art. 167 CPP, acesta trebuie să fie informat asupra drepturilor sale și 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). 

Mai mult ca atît, una din condițiile impuse de CPP al RM la efectuarea procedurii de reținere la 
întocmirea unui proces-verbal de reţinere constă în  : Indicarea temeiurilor, motivelor, datelor 
privind locul, anul, luna, ziua şi ora reţinerii, starea fizică a persoanei reţinute, plângerile 
referitoare la starea sănătăţii sale, descrierea ţinutei vestimentare, explicaţii, obiecţii, cereri ale 
persoanei reţinute, cererea de a avea acces la un examen medical, inclusiv pe cont propriu, 
fapta săvârşită de persoana respectivă, rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, 
precum şi data şi ora întocmirii procesului-verbal (ora de jure, ora de facto). 

Din totalitatea condițiilor expuse referitoare la procedura de reținere este evident că ofițerul de 
urmărire penală, care documentează procedura de reținere, are un rol esențial în comunicarea 
cu persoanele consumatoare de droguri. Prin urmare, acesta trebuie să posede abilități de 
comunicare și abordare psihologică corespunzătoare în lucrul cu persoanele consumatoare de 
droguri. 

Potrivit Procedurii  Standard de Operare pentru reținere50 , 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 

49https://soros.md/files/publications/documents/Retinerea%20persoanei%20de%20catre%20politie.%20Concluziile%20unei%20cercetari.pdf 
50http://politia.md/ro/content/lansarea-procedurilor-standard-de-operare-privind-retinerea-escortarea-si-detentia. 
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viața și sănătatea  să nu-i fie puse în pericol. În mod obligatoriu, persoanele aflate sub influiența 
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”. 

Dispoziții clare cu privire la tratarea cu atenție a fiecărei persoane reținute, sunt reflectate și în 
Procedurile Standard de Operare, privind escortarea și transportarea persoanei private de 
libertate,51, aprobate orin Ordinul IGP nr. 194, 195 din 30.03.2018. 

De asemenea, potrivit Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția poliției în prevenirea HIV 
în grupurile cu risc sporit de infectare52, 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 punctului 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. 
Este de menționat că metadona este prescrisă de medicul narcolog sub formă de soluție 
buvabilă și este consumată zilnic în prezența personalului medical la centrul de tratament. 
Metadona este disponibilă în sectorul civil (Bălți, Chișinău, Ungheni, Fălești, Edineț, Comrat) și 
în majoritatea instituțiilor penitenciare. Dacă reținutul s-a aflat în FTM înainte de reținere, el 
are dreptul de a continua tratamentul în detenție în IDP/penitenciar. Acesta va fi acompaniat 
zilnic către punctul de tratament ori cantitateade preparat va fi adusă în IDP de către personalul 
medical.  

51 Idem 
52http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-on-police-and-HIV.pdf 
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Nu sunt date publice cu privire la practica asigurării zilnice cu medicamente în cazul unor 
persoane reținute care au nevoie de continuitatea tratamentului, și dacă în instituțiile 
penitenciare este acoperită integral necesitatea în tratament.  
 
În cadrul Raportului de monitorizare a executării Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția 
poliției în prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de infectare 53doar o parte dintre 
participanții/ colaboratorii de poliție au menționat că se informează dacă persoana reținută 
este beneficiară a Programelor de oricare tratament, ceilalți participanți au menționat doar 
acțiuni procesuale generale (percheziția, audierea etc.).  
 
Referitor la serviciile la care trebuie să aibă acces consumatorii de droguri , în caz de reținere 
mai mult de 3 ore, 56% dintre respondenți au indicat serviciile unui avocat, 39% dintre ofițerii 
de poliție – consiliere psihologică și continuarea tratamentului farmacoterapeutic cu metadonă, 
antituberculos sau oricare alt tratament, 33% - servicii de prevenire a infecției HIV și 
continuarea tratamentului farmacoterapeutic cu metadonă, antituberculos sau oricare alt 
tratament, fiecare al cincilea respondent a menționat serviciile de reducere a riscurilor, iar 11% 
nu cunosc54. 
 
Prin urmare, este esențial ca persoana reținutăsă beneficieze de drepturile sale procesuale, 
care trebuie să fie respectate şi asigurate în modul corespunzător, fără limitări sau condiționări:  

- DREPTUL LA INFORMARE; 
- DREPTUL LA APĂRARE; 
- DREPTUL LA TRADUCĂTOR, sau DREPTUL LA INTERPRET; 
- DREPTUL LA TĂCERE, sau DREPTUL DE A NU SE AUTOINCRIMINA; 
- DREPTUL LA ASISTENȚĂ MEDICALĂ - Asigurarea accesului la asistența medicală este o 

obligație a instituțiilor de stat și are scopul de a proteja securitatea fizică a persoanei 
reținute, aflată în custodia organelor de poliție. Se va asigura totodată secretul 
asistenței medicale acordate, organul de urmărire penală nu poate interveni în această 
chestiune. Asistența medicală trebuie oferită imediat fie doar și pentru verificarea stării 
sănătății, în special în cazul celor aflați în situații de risc; 

- DREPTUL DE A CONTACTA RUDELE; 
- DREPTUL DE A NU FI SUPUS RELELOR TRATAMENTE și  DREPTUL DE A DEPUNE 

PLÂNGERE. Infracţiunea sub formă de tortură şi rele tratamente este incriminată la nivel 
naţional de art.166/1 CP - Tortura, tratamentul inuman  sau degradant, iarla nivel 
european, de art.3 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului. 

53Raport , Monitorizarea executări instructiunii metodice cu privire la intervenția poliției în prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de 
infectare, Fundatia Soros –Moldova, Promolex, Chisinau 2015, pg. 27 
54Idem pg. 27 
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Îngrijorător e faptul că contrar regulilor stabilite prin Instrucțiune55, de către cei intervievați în 
cadrul monitorizării ( o treime)56 s-a menționat că forța fizică poate fi aplicată în funcție de 
necesitate sau de situație, și se realizează indiferent daca persoana este sau nu CD. Doar foarte 
puțini au menționat că nu aplică forța fizică. Alții au menționat că CD sunt foarte slabi și nu 
opun rezistență și, prin urmare, nu se aplică nici mijloace speciale. Întrebați dacă ar aplica forța 
fizică și mijloacele speciale dacă ar cunoaște că persoana este CD, 46% dintre respondenți au 
indicat că ar aplica cât de rar posibil, 27% au menționat că ar aplica ori de câte ori ar fi necesar 
și 4% - întotdeauna, 23% au indicat că nu ar aplica niciodată forța fizică și mijloacele speciale.  
 
Procedura privind arestarea 
 
După reținerea persoanei, timp de pînă la 72 de ore, urmează a fi luată decizia de eliberare sau 
de înaintare a învinuirii și aplicarea arestului preventiv. Dacă persoana este recunoscută în 
calitate de învinuit, procurorul poate decide eliberarea sa cu aplicarea unei alte măsuri, sau 
înaintează un demers cu privire la arestul preventiv judecătorului de instrucție, informând și 
prezentând apărătorului și persoanei materialele justificative cu privire la aplicarea arestului 
(art.308 CPP). 

Prevederile din Codul de Procedură Penală cu privire la arestul preventiv au suportat recent o 
serie de modificări binevenite, care vizează subiectul, termenii, temeiurile legale și procedura 
de examinare57. Arestarea preventivă constă în deţinerea învinuitului, inculpatului în stare de 
arest în locurile şi în condiţiile prevăzute de lege și constituie o măsură excepțională care se 
dispune doar atunci cînd se demonstrează că alte măsuri nu sînt suficiente pentru a înlătura 
riscurile care justifică aplicarea arestării. 

Dacă pînă în anul 2018, arestarea și măsurile alternative arestării (liberarea provizorie a 
persoanei sub controlul judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune) puteau fi aplicate 
persoanelor acuzate de orice infracțiune indiferent de gravitatea sa, cumulativ cu temeiurile 
legale, recent a fost modificată legislația procesual-penală58, eliminîndu-se posibilitatea de a 
aplica arestul pentru o categorie de infracțiuni59 (cele ușoare, și o parte din cele mai puțin 
grave). 

Deci, la moment, arestarea preventivă și măsurile alternative de arestare se aplică numai 
persoanei care este învinuită, inculpată de săvîrşirea unei infracțiuni pentru care legea prevede 

55http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-on-police-and-HIV.pdf 
56Raport , Monitorizarea executări instructiunii metodice cu privire la intervenția poliției în prevenirea HIV în grupurile cu risc sporit de 
infectare, Fundatia Soros –Moldova, Promolex, Chisinau 2015, pg. 27 
57Hotărîrea Curții Constituționale  nr.3  din 23.02.16, (MO49-54/04.03.16 art.8; în vigoare la 23.02.16 http://lex.justice.md/md/363553/); LP100 
din 26.05.16 (MO.232-244/29.07.16 art.490), 
58 https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1318&t=/Media/Noutati/Conditionarea-aplicarii-arestului-preventiv-de-
recunoaterea-vinei-este-contrara-Constitutiei 
59 http://www.legis.md/cautare/rezultate/113967, art. 176 alin.2) CPP. 
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pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 3 ani și numai în cazurile în care există 
suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe: 

- de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de 
urmărire penală sau de instanță; - să exercite presiune asupra martorilor; - să nimicească sau să 
deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în 
procesul penal; - să săvîrşească alte infracțiuni; - ori că punerea în libertate a acestuia va cauza 
dezordine publică.  

De asemenea, arestarea preventivă și măsurile alternative de arestare, pot fi aplicate de către 
instanță pentru asigurarea executării sentinței (art. 176 alin.1) CPP), precum și în cazurile cînd 
potrivit art. 185 alin.2) CPP:  

1) învinuitul, inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova (alin.2/1 se 
aplică în cazul în care învinuitul, inculpatul a refuzat să comunice locul permanent de trai); 
2) învinuitul, inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa ori a 
încălcat ordonanţa de protecţie în cazul violenţei în familie; 
3) există probe suficiente asupra faptului că învinuitul, inculpatul, aflându-se în libertate, 
prezintă un risc iminent pentru securitatea și ordinea publică.  
 
 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; 
            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 și 3 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. Cercetările au demonstrat că cel mai 
frecvent argument pentru dispunerea arestului preventiv este acela că inculpatul reprezintă un 
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potențial pericol public, urmat de riscul de recidivă şi de riscul de a se sustrage justiției. În multe 
cazuri motiv pentru dispunerea arestului preventiv este și gravitatea faptei.60 

Alte reguli ce se cer a fi respectate la aplicarea arestului sunt :  
- Arestul se dispune pentru un termen de cel mult 30 de zile.  
- Termenul arestului poate fi prelungit doar atunci când alte măsuri preventive 

neprivative de libertate nu sunt suficiente pentru a înlătura riscurile care justifică 
aplicarea arestului preventiv și și-au păstrat actualitatea . 

- Fiecare perioadă de prelungire a arestului preventiv nu poate depăși termenul de 30 de 
zile. 

- Pentru învinuiții, inculpații minori durata totală de ținere în stare de arest preventiv nu 
poate depăși termenul de 8 luni.  

-  La soluționarea demersului privind prelungirea termenului de arest preventiv, 
judecătorul are obligația să examineze dacă, pentru înlăturarea riscurilor ce au 
determinat aplicarea măsurii de arest preventiv, este suficientă aplicarea altor măsuri 
preventive neprivative de libertate și dacă există sau nu temeiuri relevante și suficiente 
pentru prelungirea măsurii de arest preventiv.   

 
Instanțele judecătorești ar trebui să ia măsuri prin care să evite folosirea excesivă şi 
nejustificată a arestului preventiv, astfel încât arestul preventiv să fie aplicată, după cum 
prevede legea, ca o ultimă măsură, absolut excepțională. Dispunerea măsurii arestului 
preventiv trebuie să fie substanțial motivată, aplicată doar în ultimă instanță cu explicarea 
concretă a motivelor la caz, și să nu se rezume motivarea aplicării arestării doar pe constatări 
generale. 

  

Condițiile de detenție 

Izolatoarele de detenție provizorie, sunt obligate de a asigura și crea condiții decente și 
favorabile pentru reținuți/arestați. Conform art.187 CPP, administrația izolatorului de detenție 
provizorie este obligată: să asigure securitatea persoanelor deținute, să le acorde protecția și 
ajutorul necesar; să asigure persoanelor deținute accesul la asistență medicală independentă; 
să înmâneze, în aceeași zi, persoanelor deținute copii ale documentelor procesuale parvenite în 
adresa lor; să asigure înregistrarea plângerilor și a cererilor persoanelor deținute; să trimită, în 
aceeași zi, plângerile și cererile persoanelor deținute adresate instanței de judecată, 
procurorului sau altor colaboratori ai organului de urmărire penală, fără a fi supuse controlului 
și cenzurii; să admită întrevederi libere ale persoanelor deținute cu apărătorul, reprezentantul 
lor legal, mediatorul, în condiții confidențiale, fără a limita numărul și durata întrevederilor, etc.  

60 https://www.csm.md/files/Hotaririle/2018/11/218-11.pdf 
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În lipsa condițiilor bune de detenție, este vital să se ofere alternative arestului: liberarea 
provizorie sub control judiciar sau sub cauțiune;  monitorizarea prin brățara electronică, arest la 
domiciliu în cel mai rău caz etc.   

În Republica Moldova, închisorile sunt supra-aglomerate, și sunt carențe serioase în asigurarea 
condițiilor de detenție, fapt demonstrat în mai multe rapoarte ale Comitetului pentru Prevenire 
Torturii61 ; în rapoartele Oficiului Avocatului Poporului și a Mecanismului Național de Prevenire 
a Torturii62. Constatări îngrijorătoare, inclusiv cu privire la situația deținuților consumatorii de 
drogur, se conțin în Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica 
Moldova în anul 2018, capitolul 3 Prevenirea torturii, elaborat de Oficiul Avocatului Poporului în 
comun acord cu Consiliul pentru prevenirea Torturii63. etc. 

Deținuții au dreptul să se bucure de cele mai înalte standarde de sănătate fizică și mentală. 
Acest drept este garantat în conformitate cu dreptul internațional, conform Articolului 25 din 
Declarația Universală a Organizației Națiunilor Unite privind Drepturilor Omului și Articolul 12 
din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale. Comunitatea 
internațională, în general, a acceptat că deținuții îşi păstrează toate drepturile care nu sunt 
legate de motivul încarcerării. Privarea de libertate nu include pierderea drepturilor 
fundamentale ale omului. Prin urmare, statele au obligația de a pune în aplicare legislația, 
politicile și programele în domeniul drepturilor omului pentru asigurarea deținuților cu servicii 
de sănătate echivalente cu cele disponibile în sectorul civil” (UNODC, UNAIDS, Banca Mondială, 
2007).  

Neacordarea serviciilor medicale în tratamentul adicției se califică drept o încălcare în dreptul 
penal internațional, fapt regăsit și în Strategia Naţională Antidrog pentru anii 2011-2018, ca 
Obiectiv specific în pct.26, 62, precum şi în Planul de Acţiuni 2011-2013, fapt prevăzut în 
capitolul III, ce ține de Tratamentul şi reabilitarea consumatorilor de droguri.  

Situații privind refuzul acordării tratamentului farmacologic de substituţie şi tolerarea circulaţiei 
ilegale a substanţelor narcotice, în special în rândul beneficiarilor terapiei de substituţie, sunt 
constatate64, inclusiv prin recepționarea pe parcursul anului 2018, mai multor alegații în acest 
sens de către ombudsman. Refuzul de a acorda tratament farmacologic de substituţie a 
dependenţei de opiacee unei persoane aflată în custodia instituţiei penitenciare poate constitui 
o violare a articolului 3 CEDO. 

61https://www.undp.org/content/dam/unct/moldova/docs/CAT%20on%20MD%202017_RO.pdf 
62http://ombudsman.md/rapoarte/prevenirea-torturii/anuale/, http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3982 
63 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/01/RAPORT_2018_final.pdf 
64 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/01/RAPORT_2018_final.pdf, pg. 129 
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Potrivit Manualului de Procedură în implementarea programului cu Farmacoterapiei cu 
metadonă65 în detenţie crește semnificativ comportamentul riscant al celor care continuă să 
utilizeze droguri. Experţii estimează că pînă la 75% din deținuți, cu o istorie de CDI (consum de 
droguri injectabile), continuă să consume droguri în detenţie (Hellard şi al., 2004; Linii şi al., 
2005; Linii şi al., 2006; Stark şi al., 2006; Stover,2002), și pînă la 25% din persoanele utilizatoare 
de droguri injectabile inițiază consumul în perioada aflării în detenție (Boys şi al., 2003; Gore şi 
al., 1995).  

În pofida activităţilor intensive ale serviciilor abilitate din cadrul sistemului penitenciar din 
Republica Moldova, orientate spre contracararea pătrunderii substanţelor interzise, utilizarea 
de către deţinuţi a drogurilor ilicite rămîne o problemă actuală. Este cunoscut faptul că 
fenomenul consumului de droguri există în penitenciare66.  

Farmacoterapia cu metadonă reprezintă un element important şi strategic, orientat spre 
depistarea precoce a persoanelor dependente de opiacee, evidenţierea problemei cu 
minimalizarea şi înlăturarea ulterioară a consecinţelor medicale şi sociale asociate consumului 
de droguri injectabile în penitenciare. La 1 aprilie 2014 numărul cumulativ de beneficiari ai 
farmacoterapiei a fost de 319 persoane, iar activ urmează FTM 66 de persoane în 7 
penitenciare: nr. 1 Taraclia, nr. 5 Cahul, nr. 6 Soroca, nr. 7 Rusca, nr. 9 Pruncul, nr. 11 Bălți, nr. 
13 Chișinău, nr. 15 Cricova, nr. 16 Pruncul, nr. 17 Rezina şi nr. 18 Brănești. 

La 15 februarie 2005 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 166 cu privire la aprobarea 
Măsurilor de combatere a narcomaniei și narcobusinesului în anii 2005-2206, care prevede, la 
p. 62, implementarea farmacoterapiei cu metadonă pentru persoanele aflate în detenţie, care 
suferă de dependenţă de opiacee, cu scopul minimalizării comportamentului delincvent. Prin 
Ordinul DIP nr. 49 din 24 martie 2005 „Cu privire la aplicarea terapiei substitutive bolnavilor de 
narcomanie în penitenciarele Republicii Moldova”, cu susţinerea financiară din grantul Fondului 
Global de Combatere HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, a început implementarea proiectului 
farmacoterapiei de substituţie cu metadonă, cu extinderea către anul 2014 în 11 instituții 
penitenciare, inclusiv în 4 izolatoare de urmărire penală (detenție preventivă). Includerea 
penitenciarelor de detenţie preventivă în program a majorat numărul de beneficiari, a permis 
respectarea consecutivităţii în tratament în caz de transfer dintr-un penitenciar în altul, precum 
şi în cazul transferului persoanelor aflate sub arest sau în urmărire penală, beneficiari ai 
programelor de farmacoterapie cu metadonă din societatea civilă.67 

65http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/UNODC-and-DPI-Operation-Manual-OST-in-Prisons-2014-2.pdf 
66 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/01/RAPORT_2018_final.pdf  - “În 2018 au fost documentate 194 cazuri de implicare în 
trafic şi consum de droguri în penitenciare. Din 104 deţinuţi documentaţi, la 35 dintre ei s-a adeverit consumul substanţelor narcotice. Drogurile 
pătrund prin aruncături peste edificiile de pază, colete sau aduse de civili la întrevederi, susţine ANP”.  
67Ibidem pg.11 
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Conform Codului de procedură penală sunt prevăzute o categorie de măsuri preventive, ce pot 
fi aplicate persoanelor, pe care le vom trece prin revistă pentru a analiza oportunitatea aplicării 
lor față de persoanele, suspectate de săvîrșirea unei infracțiuni legate de droguri. 

- Obligarea de a nu părăsi localitatea și obligarea de a nu părăsi țara, ( art. 78 CPP) 
exprimată printr-o declarație în scris, prin care suspectul se obligă că va răspunde la 
citarea organului de urmărire penală și nu-și va schimba domiciliul. Deși e o măsură mai 
puțin severă, în practică pot apărea probleme, deoarece termenul „localitate” trebuie să 
fie înțeles numai în sens de teritoriu (sat, municipiu), adică locul unde află nemijlocit 
domiciliul său. 68Obligația de a nu părăsi țara/localitatea, trebuie să fie explicată 
clarpentru ca persoanasă conștientizeze pe deplin conținutul acestei măsuri, și 
posibilitatea schimbării sale într-o altă măsură mai severă dacă nu va fi respectată. Prin 
conștientizarea efectelor sale, va fi evitată nerespectarea acestei măsuri. 

- Garanția personală și garanția unei organizații( art. 179-180 CPP) - sunt măsuri prin care 
organizaţia, cât şi persoanele fizice care îşi asumă angajamentul, trebuie să fie demne de 
încredere şi garanteazăcomportamentul pozitiv al bănuitului sau învinuitului, ca acesta 
să respecte obligaţiile ce rezultă din regimul măsurii preventive. Totodată, măsurile 
respective pot fi aplicate numai la cererea acestuia și au unele particularităţi, care, 
practic fac imposibilă aplicarea acestora de către organele de urmărire penală şi 
instanţele judecătoreşti: a) acordul persoanei în privinţa căreia se dă garanţia; b) 
depunerea unei sume băneşti – de la 50 la 300 uc ( pentru persoanele fizice) şi de la 300 
la 500 de uc ( pentru persoanele juridice ) – pe contul de depozit al procuraturii sau 
instanței judiciare.  
Cu regret,  aceste măsuri preventive se aplică foarte rar, practic nu se întâlnesc, deşi 
garanţia personală şi garanţia unei organizaţii ar putea asigura eficient prezenţa celui 
împricinat în faţa organelor de justiţie.69 

- Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport- (art. 182/1 CPP) este o nouă 
măsură preventivă procesuală ce constă din faptul că persoana care conduce mijlocul de 
transport se înlătură de la conducere de către organul de constatare dacă există 
temeiuri suficiente că aceasta se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool 
sau de alte substanţe.Totodată, persoana în cauză este obligată să accepte, la cererea 
organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sînge 
şi de eliminări ale corpului pentru analiză. 

- Liberarea provizorie sub control judiciar; sau liberarea provizorie pe cauțiune, ( art. 190 
CP) sunt considerate și ca alternative arestării, ce pot fi aplicate atît la cererea părților, 
cît și din oficiu de către instanța judiciară. Pentru aplicarea acestor măsuri sunt necesare 

68http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf, 
aut.A. Andronache. 
69Măsurile alternative pentru arestarea preventivă,aut. A. Fuhling, M. Vidaicu, N. Roșca, Fundația Soros Moldova, 2016 
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următoarele condiţii generale: a) existenţa unei cereri de liberare provizorie depuse de 
către reprezentantul legal sau de apărătorul bănuitului/învinuitului la judecătorul de 
instrucţie sau la instanţa de judecată, b) fapta săvârşită e o infracţiune gravă cu 
aplicarea violenţei, o infracţiune deosebit de gravă sau excepţional de gravă; c) lipsa 
antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau 
excepţional de grave; d) lipsa datelor că bănuitul/învinuitul ar putea să săvârşească o 
altă infracţiune, să influenţeze martorii, să distrugă mijloacele de probă sau să fugă. 
Condiţii speciale pentru liberarea provizorie pe cauţiune sunt: a) prejudiciul cauzat de 
infracţiune să fie asigurat sau reparat; b) cauţiunea, stabilită de către judecătorul de 
instrucţie sau de instanţa de judecată în funcţie de starea materială a familiei copilului 
bănuit/învinuit şi de gravitatea infracţiunii, să fie depusă. 
 De remarcat e faptul că în ultimii ani liberarea provizorie sub control judiciar se aplică 
tot mai des de către judecători ( nu și cea sub cauțiune), în special la etapa cînd se 
examinează demersurile de prelungire a arestului preventiv.  
Totodată, la aplicarea liberării provizorii sub control judiciar se impun una sau mai multe 
obligaţii cu efecte restrictive:  1) să nu părăsească localitatea unde îşi are domiciliul decît 
în condiţiile stabilite de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către instanţă; 
2) să comunice organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată orice 
schimbare de domiciliu;3) să nu meargă în locuri anume stabilite; 4) să se prezinte la 
organul de urmărire penală sau, după caz, la instanţa de judecată ori de cîte ori este 
citată; 5) să nu intre în legătură cu anumite persoane; 6) să nu săvîrşească acţiuni de 
natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal; 7) să nu conducă autovehicule, 
să nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a folosit la săvîrşirea infracţiunii; 8) 
să predea paşaportul judecătorului de instrucţie sau instanţei de judecată. 

- Arestarea la domiciliu ( art. 188) CPP- Atunci când persoana are domiciliu şi familie, iar 
izolarea sa nu este raţională, judecătorul de instrucţie, la demersul procurorului, dar și al 
apărării, poate dispune arestarea la domiciliu. Procurorul va examina circumstanţele 
cauzei dacă este posibilă arestarea la domiciliu, până a decide înaintarea demersului 
privind arestarea preventivă, luându-se în considerare: starea sănătăţii persoanei; 
familia și condiţiile în care locuieşte, condițiile în care muncește etc. La aplicarea 
arestării la domiciliu, bănuitului/învinuitului i se va explica regimul juridic şi consecinţele 
nerespectării acestei măsuri preventive, conform art. 188 CPP. 70 

- Arestarea preventivă – ( art.185-186 CPP) - Arestarea, este cea mai severă măsură 
privativă de libertate, care se aplică în mod excepțional după epuizarea tuturor 
posibilităților alternative de constrângere, este limitată în timp, neputând depăşi 12 luni. 
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În urma evaluării mecanismului de aplicare a măsurilor preventive în general, s-a constatat 
ineficiența practică a majorității acestora, aplicarea abuzivă a arestului preventiv și lipsa 
mecanismului de aplicare a măsurilor non-privative, care de fapt sunt măsuri „moarte”.71 
Concluziile experților cu privire la măsurile alternative pentru arestarea preventivă au constatat 
„popularitatea” arestului preventiv, care în R. Moldova a devenit mai curând o regulă, decât o 
excepție, astfel încât, dacă se solicită mandatul de arest pentru o persoană, aplicarea măsurilor 
preventive alternative nu se mai examinează. Totodată, s-a constatat că nu există o scară 
ierarhică a măsurilor preventive alternative, ele ocupând o poziție egală, decizia fiind lăsată 
la discreția absolută a instanței.72De asemenea, s-a constatat ineficiența în practică a măsurii 
preventive ca arestul la domiciliu, neutilizarea garanției personale sau a garanției unei 
organizații, precum și a liberării provizorii pe cauțiune. 

Trebuie evidențiat faptul că, în scopul reducerii aglomerării instituțiilor penitenciare și pentru 
facilitarea reintegrării sociale a persoanelor aflate în conflict cu legea, în R. Moldova s-a 
introdus monitorizarea electronică, fiind reglementată prin Legea nr.138 din 03.12.2015. 
Conform regulamentului73, monitorizării electronice vor fi supuse persoanele puse sub arest 
preventiv la domiciliu și persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care 
părăsesc penitenciarul pe o perioadă scurtă de timp, în condițiile prevăzute de lege. Sistemul 
electronic constă în supravegherea de la distanță a locației și mișcării persoanelor supuse 
controlului, prin intermediul brățării speciale de la mână sau picior.  

Deși la moment nu se cunosc  prea multe informații despre  rezultatele supunerii monitorizării 
electronice și numărul total al persoanelor monitorizate, conform informației publicate la 
moment, 74  Inspectoratul Național  de Probațiune, dispune de echipamente pentru 
monitorizarea electronică a persoanelor în număr de 21 de brățări electronice. Totodată,75 la 
moment sunt monitorizate electronic 32 de persoane, dintre care 10 cu măsura preventivă 
arect la domiciliu, iar  7 persoane cu măsura preventivă eliberarea sub control judiciar .Ținând 
cont de  interesul superior al libertății și siguranței persoanei, utilizarea acestei tehnologii față 
de suspecții consumatori de droguri, ar elimina multe din dificultățile cu care se confruntă 
ofițerii de urmărire penală și ar exclude necesitatea aplicării arestului preventiv sau la domiciliu, 
precum și a altor măsuri de limitare a libertății, considerate ineficiente în practică. De 
asemenea, purtarea brățării speciale de către suspect ar putea contribui în mod pozitiv la 
conștientizarea pe deplin a situației în care se află și adoptarea unui comportament 
corespunzător pe parcursul urmăririi penale /examinării judiciare, ar putea determina 

71Măsurile alternative pentru arestarea preventivă,aut. A. Fuhling, M. Vidaicu, N. Roșca, Fundația Soros Moldova, 2016, pg.22-24 
72 Ibidem 
73Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat de către Guvernul R. Moldova la 02.11.16 
74 http://www.probatiune.gov.md/?go=page&p=213 
75 http://www.probatiune.gov.md/?go=page&p=212 
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convingerea  procurorului și a judecătorului să adopte ulterior și o poziție de sancționare mai 
blîndă. 

Codul de procedură penală prevede  și alte  măsuri procesuale cu caracter de constrângere 
pertinentece pot fi aplicate suspecților (art. 197 CPP). 

- Obligarea de a se prezenta la organul de urmărire penală sau la instanță - art. 198CPP 
prevede că în cazurile în care aplicarea măsurilor preventive față de bănuit, învinuit, 
inculpat nu este rațională, organul de urmărire penală sau instanța poate obliga în scris 
persoana de a se prezenta la data și ora fixată, iar în caz de schimbare a domiciliului, 
imediat să informeze despre acest fapt instanţa. În angajamentul asumat în scris, vor fi 
indicate consecințele nerespectării acestor condiţii. Ar fi necesar ca la informarea în scris 
a persoanei, să fie explicat minuţios conținutul măsurii pentru conștientizarea deplină a 
efectelor. 

- Aducerea silită, art.199 CPP. Constă în aducerea forțată a persoanei la organul de 
urmărire penală sau la instanță, în cazul în care aceasta, fiind citată în modul stabilit de 
lege, nu s-a prezentat fără motive întemeiate și nu a informat organul care a citat-o 
despre imposibilitatea prezentării sale. Conform art.199 alin. (2) CPP, poate fi supusă 
aducerii silite numai persoana participantă la proces, pentru care citația organului de 
urmărire  penală sau a instanței este obligatorie și care se eschivează de la primirea 
citației; se ascunde de organul de urmărire penală sau de instanță; nu are un loc 
permanent de trai. Aducerea silită se dispune numai după citarea prealabilă a 
persoanelor, cu excepția cazurilor când persoana se ascunde de organul de urmărire 
penală sau nu are un loc permanent de trai76. Citarea făcută prin notă telefonică, 
telegrafică ori prin mijloace electronice urmează să fie însoțită de măsuri ce asigură 
respectarea dispozițiilor articolelor 239, 240 CPP. Motive întemeiate constituie 
circumstanțele care împiedică prezentarea la citație: boala; decesul rudelor apropiate; 
primirea citației cu întârziere. Potrivit alin.(4) art.199 CPP, persoana nu poate fi supusă 
aducerii silite în timpul nopții (interval de timp cuprins între orele 22.00 și 6.00), cu 
excepția cazurilor în care nu suferă amânare (pericolul real că se vor pierde sau distruge 
probele, că bănuitul sau învinuitul se poate ascunde ori că se vor comite alte infracțiuni). 
Conform alin.(5) art.199 CPP, nu pot fi supuşi aducerii silite minorii în vârstă de până la 
14 ani; ordonanța sau încheierea privind aducerea silită este trimisă spre executare 
organului de poliție.   
 
 
Bunele practici ale altor state 

76http://justice.gov.md/public/files/file/Justitia%20pentru%20minori/Manual_de_curs_justitia_juvenila_-_Academia_de_Politie_-_2013.pdf, 
aut.A. Andronache. 
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Pentru a evidenția cele mai bune practici ale altor state ce au atins cele mai bune practici în 
acest domeniu, menționăm despre experiența pozitivă a Portugaliei și Cehiei cu privire la 
decriminalizarea consumului de droguri și implicit, a reducerii privării de libertate a 
persoanelor. 

În Portugalia, decriminalizarea consumului de droguri din anul 2001, a schimbat abordarea față 
de comercializare și consumul drogurilor ca o problemă de sănătate și nu de criminalitate. 
Persoanele asupra cărora au fost depistate droguri nu mai sunt arestați sau tratați ca criminali. 
Ei sunt îndreptați în fața unui tribunal de profesioniști  din domeniul medical, unde li se oferă 
oportunitatea să primească tratament. Acest lucru a dus la scăderea consumului de droguri, și 
la moment Portugalia are rata cea mai scăzută de consumatori de droguri, inclusiv decele 
cauzate de consumul de droguri a scăzut semnificativ. 

O practică similară a fost abordată și în Republica Cehă, ce a aplicat decriminalizarea drogurilor 
încă din 1990. Astfel, prin intermediul legislației s-a renunțat la aplicarea pedepselor cu 
închisoarea pentru aceste fapte, fiind prevăzută diferența dintre consumator și producător de 
droguri. 

De remarcat e experiența Romîniei cu privire la crearea unui concept de justiție terapeutică. 
Fapt ce a avut loc urmare a legăturii create între centrele de prevenire, evaluare şi consiliere 
antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog (C.P.E.C.A.)și sistemul de aplicare a legii şi 
managementul serviciilor de asistenţă destinate consumatorilor de droguri, care oferă 
consumatorilor de droguri posibilitatea includerii într-un program integrat de asistenţă 
medicală, psihologică şi socială, în locul aplicării pedepsei cu închisoarea. 

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.  

Activitatea de evaluare a consumatorilor de droguri se realizează prin aplicarea,la nivelul 
Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog,a procedurii de lucru PI-146-ANA-Ediţia 
1-201477.   
Echipa de evaluare constituită din medic, psiholog şi asistent social, este formată prin dispoziţia 
Directorului ANA nr. 70/1 din 8.04.2012 privind completarea echipei de evaluare cu specialişti 
din alte centre. Procurorul dispune evaluarea persoanei consumatoare de droguri de către 
centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în scopul includerii acesteia în circuitul 
integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri.  

77Prezentare: Psiholog Diana Șarban, Șef Seviciul Reducerea Cererii de Droguri, expert prevenire Radu Pop, www.ana.gov.ro 
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Astfel, evaluarea reprezintă prima etapă a procesului de acordare a serviciilor de asistenţă, prin 
care se identifică particularităţile persoanei consumatoare de droguri, în vederea selectării 
programului şi individualizării serviciilor şi măsurilor ulterioare. Evaluarea este efectuată de 
personalul centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (CPECA) din cadrul Agenţiei 
Naţionale Antidrog şi este coordonată şi monitorizată de către managerul de caz. 
 
În funcţie de concluziile raportului de evaluare întocmit de CPECA, în termen de 5 zile de la 
primirea acestuia procurorul dispune, cu acordul persoanei evaluate, includerea acesteia în 
programul integrat de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri. Acordul se exprimă în 
faţa procurorului, în baza documentelor comunicate de acesta. 
 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a emis, 
în anul 2017, ordonanţe de evaluare pentru 2782 persoane consumatoare de droguri (1321 
persoane la nivelul municipiului Bucureşti şi 1461 persoane în restul ţării).  
În funcție de statutul juridic al persoanelor pentru care a fost emisă ordonanța de evaluare, 
2562 persoane se aflau în libertate și 178 persoane erau în stare privativă de libertate.  Pentru 
458 persoane, reprezentând aproximativ 30% din totalul celor evaluate pentru consum de 
droguri, a fost formulată recomandarea privind includerea în circuitul de asistență integrată 
pentru consumatorii de droguri. În cazul acestora, severitatea dependenței a impus acordarea 
unor intervenții specializate. 
 
Această practică comparativă, relevă acordarea de către statul vecin a unei atenții deosebite de 
momentul inițial al contactului reprezentantului organului de drept cu persoana, și 
întreprinderea imediată a măsurilor necesare asigurării sănătății sale, și nu se așteaptă 
definitivarea cărorva proceduri penale care pot dura în timp în detrimentul integrității 
persoanei. Acest exemplu ar putea servi ca exemplu și obiectiv pe termen lung pentru țara 
noastră, analiza și identificarea posibilităților de transferare a persoanelor consumatoare de 
droguri ce nu prezintă pericol sporit, din sfera penală către centrele de asistență specială, fapt 
ce ar degreva insituțiile de drept de examinarea cazurilor penale de gravitate redusă. 

Legislația procesual-penală a R.Moldova prevede posibilitatea aplicării unui cerc divers de 
măsuri preventive, care să constituie alternative la detenție și în cazul incriminăririi unor 
infracțiuni grave, deosebit de grave etc. Reieșind din reticența aplicării unormăsuri non-
privative de libertate, se impune studierea suplimentară a cauzelor și totodată identificarea 
soluțiilor ce ar impulsionaasigurarea  deplină a principiului de cercetare a persoanei suspectate 
primordial în condiții de libertate, în special în cazul unor categorii de subiecți mai vulnerabili.  
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Capitolul V 

Rolul participanților la promovarea alternativelor arestului 

Ofițerul de urmărire penală, procurorul, avocatul, judecătorul de instrucție, precum și alți 
potențiali actori. 

Orice reprezentant al sistemul justiției penale cu care o persoană  intră în contact, poate avea 
un impact esențial asupra conștiinței și sentimentelor sale, acest lucru fiind adeseori decisiv 
pentru viitorul său.  

În cadrul procesului penal, consumatorii de droguri, sau persoanele suspectate de săvîrșirea 
infracțiunilor legate de droguri, pot interacționa cu diverși reprezentanți ai statutului,care 
trebuie să fie pregătiți de a face față provocărilor și de a asigura un comportament adecvat față 
de orice persoană cu particularități specifice. 

Un prim contact al oricărui suspect, inclusiv al consumatorilor de droguri, ar fi  cu angajații 
poliției din cadrul inspectoratelor de poliție teritoriale și din sectoarele de poliție, care, de 
regulă, mențin ordinea publică în localitate, atunci când sunt depuse sesizări, pot interveni cu 
întrebări sau clarificări; precum și cu ofițerii de investigație, care sunt colaboratorii de poliție 
care dețin informația operativă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni și întreprind măsurile 
necesare de investigație precum și acțiuni de urmărire penală. 

 
Angajații poliției fac parte din diverse instituții: inspectorate de poliție, serviciul vamal, instituții 
penitenciare etc. Sunt numiți și agenți/organe de constatare, care sunt în drept să efectueze 
reţinerea fizică, de fapt, a oricărei persoane surprinse în flagrant delict, care imediat este 
preluat de organul de urmărire penală/procuror. Astfel, poliţistul, în cazul depistării unor 
infracţiuni, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află și oră, în timpul sau în 
afara programului de lucru, este obligat să acţioneze rapid pentru prevenirea şi curmarea 
infracţiunii, acordarea primului ajutor persoanelor aflate în pericol, reţinerea şi identificarea 
făptuitorilor, depistarea martorilor oculari şi îngrădirea locului în care s-a produs evenimentul.   

Prin urmare, se impune necesitatea abilitării colaboratorilor de poliție cu capacități 
profesionale speciale în lucrul cu suspecții consumatorii de droguri și să fie instruiți în 
aplicarea Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția poliției în mediul grupurilor de risc78 , 
precum și a Procedurile standard de operare la reținerea, escortarea și detenția provizorie a 
persoanei în custodia poliției. 79 

78http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-on-police-and-HIV.pdf 
79http://politia.md/ro/content/lansarea-procedurilor-standard-de-operare-privind-retinerea-escortarea-si-detentia 
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Urmărirea penală, potrivit prevederilor art.55 alin.1) Codul de Procedură Penală se efectuează 
de ofițerii de urmărire penală. Ofițerul de urmărire penală este cel care efectuează urmărirea 
penală în cauzele penale și adună probe cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Organul de 
urmărire penală80 are dreptul să reţină orice persoană, în condiţiile legii, dacă există o bănuială 
rezonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare 
pe un termen mai mare de un an. 

Totuși urmează a se acorda o atenție deosebită suspecților consumatorii de droguri, din 
perspectiva necesității asistenței medicale și obligativității reținerii sale. Ori în condițiile în care 
persoana nu se află într-o stare de luciditate deplină, nu ar putea atunci răspunde cu toată 
responsabilitatea sa psihologică în cadrul procedurii de reținere și audiere, care presupune 
semnarea mai multor documente ce produc anumite consecințe juridice pentru procesul penal. 

În practică, nu ar fi exclusă necesitatea ca ofițerii de urmărire penală fie asistați de specialiști în 
domeniul adicțiilor, care să-i ajute să realizeze un contact mai strâns cu persoana, inclusiv în 
vederea acordării unei evaluări și consilieri psihologice. 

Conform atribuțiilor sale prevăzute la art. 57 , pct.17) CPP, ofițerul de urmărire penală propune 
alegerea, prelungirea, modificarea şi revocarea măsurilor preventive, eliberarea bănuitului 
reţinut pînă la autorizarea arestării de către instanţă; ceea ce înseamnă că ofițerul de urmărire 
penală poate avea un rol important la evaluarea necesității și luării deciziei privind reținerea 
unei anumite persoane, să informeze procurorul și să se expună asupra necesității aplicării 
arestului. Este foarte important ca ofițerul de urmărire penală, în acest caz să țină cont de toate 
circumstanțele individuale ale persoanei pentru a se asigura respectarea prioritară a libertății și 
siguranței sale. 

Procurorul este persoana care conduce urmărirea penală, efectuată de ofițerul de urmărire 
penală, și care poate da diverse indicații cu privire la caz. Rolul procurorului este unul decisiv în 
contextul tematicii abordate în prezentul raport. Potrivit art. 52 alin.1) pct. 13 CPPprocurorul 
este cel care efectuează controlul asupra legalităţii reţinerii persoane, fie din oficiu, fie reieșind 
din obiecțiile și cererile formulate în procesul –verbal al persoanei, fie urmare a unei sesizări 
sau plîngeri depuse din partea apărării etc.  

Totodată, potrivit pct.12, al alin.1 art. 52 CPP, Procurorul decide și aplicarea măsurii 
preventive, modificarea şi revocarea ei, în limitele prevăzute de cod; fiind astfel persoana care 
conduce urmărirea penală, și asigură supravegherea necesară respectării legalității tuturor 
acțiunilor și dispune măsurile cele mai favorabile pentru persoană. 

80Alin. (1) art. 166 CPP. 
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Percepția rezervată a unor intervievați față de implicarea și competența procurorilor la 
examinarea infracțiunilor legate de droguri81, ar sugera de regulă adoptarea unui rol formal, 
preocuparea nefiind soarta persoanei, ci dosarul ce urmează a fi examinat în instanța de 
judecată.  

O soluție de promovare în aplicarea alternativelor la detenție ar fi adoptarea unui rol activ de 
către organul de urmărire penală, pentru a  utiliza la maximum posibilitățile oferite prin lege de 
a libera persoana de răspundere sau pedeapsă penală cu aplicarea măsurilor alternative ( de 
exemplu, prin art. 53 CP RM), sau prin direcționarea persoanei către serviciile de asistență 
specializată. 

 Avocatul, fie desemnat de Oficiile Teritoriale ale Consiliului Național de Asistență Juridică 
Garantată de Stat (CNAJGS), serviciile sale în acest caz fiind gratuite, fie angajat prin contract de 
partea în proces, consultă, apără interesele suspectului și participă alături de el la acțiunile 
procesuale, având grijă ca drepturile și interesele persoanei apărate să fie respectate.82 

Dreptul la apărare reprezintă un principiu fundamental al procesului penal. În conformitate cu 
articolul 17 CPP, în tot cursul procesului penal, părțile (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea 
vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă) au dreptul să fie asistate sau, după caz, 
reprezentate de un apărător ales sau de un avocat care acordă asistență juridică garantată de 
stat.  

În același timp, conform informațiilor obținute din analiza dosarelor, asistența juridică 
garantată de stat este solicitată în majoritatea absolută a cazurilor, în timp ce angajarea unui 
avocat privat se întâlnește foarte rar. Acest fenomen poate fi în legătură de cauzalitate cu 
profilul subiecților infracțiunii, situația financiară precară a acestora și vulnerabilitatea 
ridicată.83 

Sunt apreciate pozitiv eforturile depuse și rezultatele obținute de Consiliul Național de 
Asistență Juridică Garantată de Stat în ridicarea calității asistenței juridice. Astfel, în ultimii ani 
au avut loc mai multe seminare pentru avocați în domeniul lucrului cu clienți ce ar proveni din 
grupurile cu risc/ HIV, organizate de mai mutle ONG-uri de profil și Uniunea Avocaților.De 
asemenea în cadrul CNAJGS s-a format un mecanism de monitorizare a activității avocaților din 
sistemul de asistență juridică garantată de stat.  

81file:///E:/Raport%20SOROS/Monitorizarea%20sedintelor%20de%20judecata%20pe%20cauzele%20contraventionale%20si%20penale%20in%2
0privinta%20consumtorilor%20de%20droguri.pdf 
82http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/722/Standarte_de_calitate_copii_in_conflict_cu_legea.pdf (2015) 
83https://soros.md/files/publications/documents/Monitorizarea%20sedintelor%20de%20judecata%20pe%20cauzele%20contraventionale%20si
%20penale%20in%20privinta%20consumtorilor%20de%20droguri.pdf 
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Conform Principiilor şi Liniilor directoare ale ONU privind Accesul la Asistenţă Juridică Garantată 
de Stat în Sistemele de Justiţie Penală84persoanele deţinute au acces prompt la asistenţa 
juridică garantată de stat, în conformitate cu legea, Statele urmează să întreprindă măsuri 
pentru a monitoriza şi a asigura respectarea duratei maximale de detenţie în custodia poliţiei 
sau în alte centre de detenţie, de exemplu, prin ordonarea instanţelor de judecată de a examina 
regulat cauzele privind prelungirea detenţiei pentru a asigura că persoanele sunt deţinute în 
baza unui temei legal, cauzele lor sunt considerate în timp util şi că sunt deţinute în condiţii 
care corespund standardelor legale relevante, inclusiv celor internaţionale. 

Este de menționat existența Ghidului avocatului în apărare, aprobat de către Consiliul Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova prin Decizia nr. 2 din 30.03.2012, care la rândul lui a fost 

elaborat în baza Cartei Principiilor Fundamentale ale Avocatului European și a Standardelor de 

activitate profesională ale AvocațilorPublici (elaborate de Biroul Asociat de Avocați „Avocații 

Publici”)85, care prevede un set de reguli și depunerea de maximă diligență în apărarea pe cauze 

penale a unui client. 

De asemenea, prin Hotărîrea CNAJGS nr. 19. Din 09.06 2015 Cu privire la aprobarea 

standardelor de calitate ale activității avocaților ce acordă asistență juridică garantată de stat 

pe cauzele penale, s-au aprobat standardele de apărare, care în Capitolul III, prevăd în special 

Standarde cu privire la apărare în cadrul aplicării măsurilor procesuale de constrîngere, iar 

conform pct. 4.3. sunt prevăzute : Acțiunile avocatului orientate spre aplicarea măsurilor 

alternative. 

Potrivit unui studiu86, la examinarea materialelor cauzei, actelor procesuale și prestațiilor 
apărătorilor, se atestă un grad înalt de pasivitate a avocaților, atât la faza de urmărire penală, 
cât și la faza de examinare judiciară a acestor infracțiuni. Această pasivitate se manifestă prin 
participarea la acțiunile procesuale și semnarea actelor procesuale, în lipsa unei reacții la 
eventualele încălcări, omisiuni sau abuzuri. Din 100% de cauze examinate, pe parcursul 
investigației nu a fost identificat nici un caz de contestare a actelor procesuale ce țin de diferite 
acțiuni și măsuri realizate de organul de urmărire penală. De asemenea, nu a fost identificat nici 
un caz de contestare a rezultatelor acțiunilor de percheziție, cercetare la fața locului, expertiză și 
altele. Printre acțiunile realizate de apărători se numără: a) contestarea măsurii preventive de 
arest, b) depunerea cererilor de scoatere de sub urmărire penală sau încetare a procesului 

84http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/262/Principiile_si_Liniile_Directoare_ale_ONU.pdf 

85https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/4.Ghidul%20avocatului%20in%20aparare.pdf, 
86https://soros.md/files/publications/documents/Monitorizarea%20sedintelor%20de%20judecata%20pe%20cauzele%20contraventionale%20si
%20penale%20in%20privinta%20consumtorilor%20de%20droguri.pdf 
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penal, și c) contestarea sentințelor judecătorești. Chiar și aceste acțiuni realizate de apărători se 
întâlnesc foarte rar, fiind identificate doar în 11,88% din cazurile analizate. 

După părerea monitorilor87, unii avocați erau ineficienți și aparent nu aveau competențele 
necesare pentru a participa pe astfel de categorii de cauze penale. Avocații veneau nepregătiți 
în instanța de judecată și deseori nici nu aveau dosarul apărării. Prezența avocaților în unele 
ședințe de judecată era pur formală. Într-un caz cu privire la prelungirea termenului de arest 
avocatul nu a fost prezent, iar instanța de judecată a decis examinarea demersului procurorului 
în absența avocatului. Monitorii au înregistrat și frecvente cazuri de întârziere a avocatului la 
ședințele de judecată. 

Implicarea activă a avocatului este absolut necesară în procesul de acordare a asistenței juridice 
unui suspect consumator de droguri. Reieșind din adoptarea rolului său activ, se va putea 
înclina considerabil soarta clientului său cu privire la justificarea aplicării alternativelor de 
detenție. La fel, anume avocatul atît din perspectiva apărării juridice pe dosar cu privire la 
acuzația adusă, cît și din perspectiva abordării holistice88 a cazului, va putea pune presiune 
asupra organelor de drept de a nu uita latura de vulnerabilitate a acestei categorii de subiecți, și 
va încuraja pozitiv ca persoanasă nu recidiveze, să găsească repere pozitive în societate pentru 
a se putea reintegra. Totuși acest fapt impune necesitatea instruirii și abilitarea avocaților cu 
capacități profesionale de apărare complexă și de litigare a cauzei în interesele persoanei pe 
acest tip de cauze 

De o instruire specializată ar trebui să beneficieze toți avocații care lucrează cu această 
categorie de subiecți, urmând să fie creat un sistem de monitorizare a calității serviciilor 
prestate (inclusiv de către avocații privați). În acest sens, un rol important revine Uniunii 
Avocaților din R. Moldova. 

Mai mult, o soluție ar fi ca în cadrul CNAJGS să fie creată și o listă de avocați 
specializați 89pentru subiecții infracțiunilor legate de droguri. 

Consilierul de probațiune/ psihologul ar putea avea un aport deosebit în contactul cu 
consumatorii de droguri la faza inițială, și eventual ar contribui la identificarea necesităților 
persoanei, inclusiv asupra unei eventuale evaluări psihologice.  

Conform art. 8 al Legii  nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune, (1) În cadrul probaţiunii 
presentinţiale, în privinţa bănuitului, învinuitului, inculpatului care a împlinit vîrsta de 
răspundere penală se întocmeşte referat presentinţial de evaluare psihosocială a 

87 idem 
88 Concept preluat din SUA cu privire la apărarea holistica a unui caz, atît cu privire la latura penală cît și cu privire la latura socială, ce țin de 
integrarea persoanei în comunitate și oferirea de asistență complexă necesităților sale. 
89http://www.cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat 
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personalităţii. Referatul (PEPP) poate fi întocmit la demersul:  - organului de urmărire penală, 
procurorului sau a instanţei de judecată. 

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.  

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 circumstanță favorabilă persoanei în fața 
procurorului și judecătorului de instrucție la examinarea demersului cu privire la aplicarea 
măsurii preventive, sau în fața instanței judiciare la examinarea chestiunii de prelungire a 
arestării. 

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 conformart. 68 
pct.7, art.244-247 CPP- 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 pedepsei 
în raport cu personalitatea infractorului și a condițiilor sociale, va reduce aplicarea pedepselor 
privative de libertate. 

De asemenea, reieșind din practica statelor europene cu privire la dezvoltarea sistemului de 
probațiune, precum și angajamentelor asumate de RM privind  dejudiciarizarea proceselor de 
judecată, referatul presentențial poate fi utilizat și aplicat și de către Organul de Urmărire 
Penală, în eventualitatea cazurilor posibile de evitare a parcurgerii căii judiciare. 

Conform art. 9 al Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune – Referatul presentinţial de 
evaluare psihosocială a personalităţii este un document cu caracter consultativ și de orientare, 
avînd rolul de a oferi organului de urmărire penală, procurorului, instanţei 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 influenţează 
sau pot influenţa conduita lui generală.  

La întocmirea referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se contactează 
membrii familiei, prietenii, colegii, alte surse de informaţie, cum ar fi psihologi, cadre didactice, 
asistenţi sociali, medici, alţi specialiști, precum și persoanele care pot contribui realmente la 
reflectarea tabloului psihosocial al personalităţii bănuitului, învinuitului sau a inculpatului. Un 
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exemplu de implicare și de colectarea a infromației relevante ar fi și de la specialiștii 
programelor de reducere a riscurilor care ofera servicii si asistență consumatorilor de droguri în 
peste 30 localități ale țării. 

La fel, conform Regulamentului privind modul de întocmire a referatului presentinţial de 
evaluare psihosocială a personalităţii, referatul presentinţial în privința bănuitului, învinuitului 
sau inculpatului care au împlinit vîrsta răspunderii penale este un document scris, întocmit de 
către consilierul de probaţiune, care conţine date detaliate despre persoana bănuitului, 
învinuitului sau inculpatului,90 

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. Potrivit unui Ghid pentru profesioniști în sistemul de justiție 
penală91, pentru anul 2017, din 1069 de referate efectuate, doar 65 din ele s-au referit la 
cauzele cu adulți. 

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. 
Completările legale cu privire la conținutul referatelor presentințiale, precum 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 persoanelor vinovate -alternativele pedepselor 
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. 

90Rolul Referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului, AJPP, Chișinău 2018 pg. 29 
91https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2018/08/ghid-rp-ajpp.pdf 
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Conform 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. Aceste atribuții conferite prin lege pentru a contribui la “simplificarea justiției la etapa 
UP”, poate duce la încetarea Urmăririi penale pe anumite categorii de cauze penale, cu 
liberarea de răspundere penală a persoanei și cu aplicarea unor măsuri educative, sau 
includerea în programe probaționale.  

Potrivit pct. 23 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a referatului presentinţial 
de evaluare psihosocială a personalităţii, perspectivele de reintegrare în societate sunt 
estimate după analiza tuturor datelor cuprinse în referatul presentinţial şi trebuie să fie 
prezentate obiectiv şi motivat. 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 sau 
educaționale. 

Utilizarea unui astfel de referat presentințial cu date consistente cu opinia expertizată, efectuat 
de la faza inițială a urmăririi penale, va putea consolida convingerea procurorului de a ajunge la 
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. 

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. 

Practica statelor europene, cum ar fi Norvegia, Croația, Romînia, indică despre eficiența 
implicării probațiunii la dejudicarizarea cauzelor penale și utilizarea intensă a 
alternativelordetenției, care pe termen lung au adus rezultate benefice.92 

Judecătorul 

La etapa urmăririi penale judecătorii de instrucție au sarcina de a verifica legalitatea urmăririi 
penale, de a autoriza efectuarea anumitor acțiuni procesuale, ca percheziția, de a examina 
demersurile cu privire la aplicarea și prelungirea măsurilor preventive (arestul preventiv etc),  

92https://ajppmoldova.files.wordpress.com/2018/09/raport_programe_probationale_ajpp.pdf pg.7 
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de a examina plângerile persoanelor cu privire la drepturile ce le-au fost încălcate de către 
organul de urmărire penală/colaboratorii de poliție, ofițerii de urmărire penală, procuror. 

Dacă ne referim la etapa judiciară, se va avea în vedere despre judecătorii care examinează în 
fond cauzele cu privire la acuzația de comitere a unei infracțiuni de către o persoană, și care pot 
decide prelungirea sau schimbarea măsurilor preventive aplicate anterior față de inculpat. 

Potrivit unui Raport de monitorizare a ședințelor de judecată pe cauzele penale ce țin de 
infracțiunile legate de droguri fără scop de înstrăinare93, consumatorilor de droguri le era 
reproșat faptul că aceștia promovează viciile în societate, sentințele pronunțate erau cele mai 
aspre (era aplicată pedeapsa maximă prevăzută de articol, chiar dacă nu erau prezente 
circumstanțe agravante sau persoana nu era în situația de recidivă), pedeapsa era aplicată 
selectiv față de unii consumatori, chiar dacă erau administrate practic aceleași probe. 

Deoarece, e o categorie specifică de subiecți și infracțiuni, aplicarea răspunderii și pedepsei 
penale trebuie să fie abordată cu mare atenție și profesionalism. Au fost înregistrate situații 
cînd judecătorul reamintea procurorului despre faptul că în curând va expira termenul de arest 
preventiv și că acesta ar trebui să depună demers cu privire la prelungirea măsurii preventive 
față de inculpatul , consumator de droguri. Unele demersuri erau respinse, fără ca să fie puse în 
discuție, unii judecători aveau un comportament evident agresiv în raport cu consumatorii de 
droguri. În majoritatea cazurilor descrise, judecătorii manifestau o atitudine discriminatorie.94 

Aceste situații confirmă discrepanțe serioase în percepția judecătorilor față de modul de 
abordare a rolului pe care îl dețin ca magistrați față de examinarea unor astfel de cazuri, cu 
asigurarea deplină a drepturilor și procesului echitabil față de persoana deferită justiției. 
Constatările evidențiate mai sus prin studiile de monitorizare a cauzelor, sugerează concluzia că 
în rîndul unor magistrați există problema lipsei de informare și de conștientizare a fenomenului 
narcomaniei, și a specificului de subiecți urmăriți pentru săvîrșirea infracțiunilor asociate 
consumului de droguri, sub aspect medical, psihologic și social. Totodată, judecătorii trebuie să 
fie încurajați în utilizarea cît mai activă a alternativelor la detenție, inclusiv a măsurilor 
preventive non-privative de libertate. 

 

 

 

93 Raport, Monitorizarea ședințelor de judecată pe cauzele contravenționale și penale în privința consumatorilor de droguri, 2015, Fundația 
Soros - Moldova, Promolex, Pg. 11 
94 Idem 
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Capitolul VI 

Concluzii și recomandări 

Indubitabil,  tematica abordată este una extrem de sensibilă și cuprinde ambivalențe de ordin 
juridic, medical și social. 

Analiza efectuată vine să confirme înțelegerea încă precară de către sectorul justiției a  
necesităților subiecților infracțiunilor legate de consumul de droguri, fapt ce impune în mod 
obligatoriu adoptarea unei strategii comprehensive la nivel  normativ și instituțional  pentru a 
oferi soluții la toate nivelele, în special în sfera ce ține de respectarea libertății și demnității 
umane. 

Problemele evidențiate impun implicarea plenară a reprezentanților tuturor domeniilor vizate 
pentru a elabora acțiuni și răspunsuri adecvate necesităților identificate și pentru a armoniza 
soluțiile. 

Recomandările cu privire la promovarea măsurilor alternative lipsirii de libertate a persoanelor 
ce comit infracțiuni asociate consumului de droguri, ar fi de ordin general și special, în 
dependență de actorii implicați și rolul acestora. 

Recomandări ce țin de aplicarea alternativelor lipsirii de libertate față de subiecții 
infracțiunilor legate de droguri în sistemul penal al RM: 

1. Dezvoltarea unei politici naționale comprehensive, concentrată pe: 
a) suportul și reeducarea consumatorilor de droguri, prin elaborarea de protocoale și 

recomandări metodice; 
b)  pe ridicarea nivelului de instruire inițială și continuă a specialiștilor implicați direct 

sau indirect în domeniul drogurilor, pentru a consolida capacitatea profesională a 
grupurilor relevante de profesioniști; 

2. Efectuarea unor cercetări minuțioase cu privire la impactul detenției asupra subiecților 
infracțiunilor legate de droguri  și consecințele ce pot surveni; 

3. Propuneri de lege ferenda pentru modificarea în scopul umanizării pedepselor, a 
sancțiunilor prevăzute pentru infracțiunile legate de droguri ce țin de alineatele 3 și  4 a 
articolelor 217-219 CP; în special, fiind necesară micșorarea limitelor maxime ale 
sancțiunilor în cazul infracțiunilor legate de droguri, comise fără scop de înstrăinare ; 

4. Propuneri de lege ferenda pentru suplimentarea tipurilor de pedepse alternative 
închisorii la categoriile de infracțiuni prevăzute la art. 217-219 CP, în special la 
agravantele incluse la aliniatele 2-5;  

5. Propunere de lege ferenda pentru abrogarea art. 24 din CP RM , privind restricția ca 
persoanele aflate în stare de ebrietate de a fi liberate de răpsundere și pedeapsă penală; 
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6. Propunere de lege ferenda privind modificarea art. 59 CP ( cu privire la liberarea 
condiționată de răspundere penală), privind extinderea aplicării instituției suspendării 
condiționate a urmăririi penale și pentru categoria infracțiunilor grave pentru faptele ce 
țin de circulația drogurilor fără scop de înstrăinare). 

7. Propunere de lege ferenda la art. 510 alin.2) CPP, privind abrogarea prevederii legale de 
imposibilitate a aplicării suspendării condiționate a urmăririi penale și de liberare de 
răspundere penală a persoanelor dependente de alcool sau droguri. Completarea 
prevederii art. 511 alin.1 lit. 5) cu următoarea clauză evidențiate: “să participe la un 
program special de tratament sau de consiliere în vedere reducerii comportamentului 
violent sau a dependenței de alcool și de droguri.”;  

8. 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. 

9. 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. 

10. Întreprinderea unor măsuri eficiente de prevenire, evaluare și intervenție, prin formarea 
de centre de asistență sociale și medicale, inclusiv de plasament pentru consumatorii de 
droguri, în cadrul cărora să fie aplicate programe imediate de intervenție educativă, 
cognitiv-comportamentală și de consiliere psihologică, precum și de centre sectoriale 
specializate. 

11. Conjugarea și organizarea utilizării resurselor asociațiilor obștești care actualmente 
prestează servicii și asistență psiho-socială consumatorilor de droguri în calitate de 
programe de intervenție și asistență alternativă lipsirii de libertate și probaționale. 

12. Crearea de parteneriate între centrele și serviciile (birourile) de asistență socio-medicală 
deja existente, guvernamentale și neguvernamentale, și inspectoratele de poliție pentru 
asigurarea intervenției imediate și acordarea asistenței corespunzătoare, pentru a se 
evita maximal posibil detenția persoanei. 

13.  Familiarizarea și instruirea actorilor  justiției penale în domeniul protecției drepturilor 
omului, cu privire la consumatorii de droguri (ofițeri de urmărire penală, procurori, 
avocați, judecători etc.) în format multi-disciplinar; 

14. Formarea rețelei de avocați specializați în cauzele privind apărarea consumatorilor de 
droguri în toate raioanele din țară potrivit standardelor de apărare calitativă;  
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15. 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;  

16. 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.  

17. Promovarea înlocuirii aplicării arestului preventiv al consumatorului de droguri unde nu 
este posibilă evitarea arestării, cu utilizarea monitorizării electronice, prin purtarea 
permanentă a unei brățări, ce va permite localizarea și monitorizarea persoanei. 
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