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Capitolul I. Considerații 
generale privind referatul 
presentințial în contextul 
probațiunii presentințiale în 
Republica Moldova

1.1 Aspecte introductive
Săvârșirea infracţiunii duce la nașterea raportului juridic de drept pe-
nal, în virtutea căruia apare dreptul statului de a trage la răspundere 
penală pe făptuitor și obligaţia acestuia de a suporta consecinţele faptei 
sale. Reacţia societăţii faţă de infracţiune nu este instinctivă, arbitrară, 
ea este întotdeauna chibzuită și reglementată, având un caracter esen-
ţialmente judiciar. Din acest considerent, pentru a soluţiona o cauză 
penală, este necesar de a efectua o activitate de justiţie.
Conform art. 114 din Constituţia Republicii Moldova, justiţia în ca-
uzele penale se înfăptuiește numai de instanţele judecătorești. Justiţia 
are un rol fundamental, fiindcă, în lumina principiului constituţio-
nal al separaţiei puterii în stat, puterii judecătorești, reprezentate de 
instanţele judecătorești îi revine competenţa exclusivă de a soluţiona 
conflictele de drept penal intervenite în urma faptelor infracţionale.
O condiţie indispensabilă a înfăptuirii justiţiei este respectarea exactă 
a legii, ceea ce asigură realizarea în procesul penal a principiului lega-
lităţii și pronunţării hotărârii judecătorești în numele legii. În cadrul 
procesului penal nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei 
infracţiuni, precum și supus unei pedepse penale, decât în baza hotărârii 
definitive a instanţei de judecată.
Persoana poate fi declarată vinovată de săvârșirea infracţiunii, precum 
și supusă unei pedepse penale numai în baza unei hotărâri definitive 

„Pentru ca pedeapsa să-și producă efectul pe care trebuie 
să-l așteptăm, ajunge ca răul pe care ea îl cauzează să 
depășească binele pe care făptuitorul îl obține din crimă”

„Pedeapsa trebuie să fie proporțională cu fapta comisă”

„Pedeapsa are un scop preventiv, nu retributiv”

Cesare Beccaria
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de evaluare psihosocială a minorului pentru a stabili circumstanțele 
prevăzute de lege în cauzele privind minorii.
Importanța și relevanța întocmirii referatelor presentințiale pentru 
adulți este justificată în egală măsură cu necesitatea elaborării acestora 
pentru minori, or, actele normative în vigoare nu conțin nicio speci-
ficare și nu condiționează elaborarea referatelor pentru adulți doar în 
anumite situații, pentru anumite categorii de infracțiuni, iar analiza 
„personalității vinovatului” este o condiție generală, prevăzută de legea 
penală, absolut necesară în toate cazurile, fapt ce reiese din art. 75 Cod 
Penal al RM: „la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanţa de 
judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrșite, de motivul acesteia, 
de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori 
agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării 
și reeducării vinovatului, precum și de condiţiile de viaţă ale familiei 
acestuia”. Analiza personalității vinovatului este importantă și în cazul 
liberării de pedeapsă penală cu aplicarea alternativelor la detențiune.
În plus, evidențiem că modificările în cadrul legii penale, art. 901 Cod 
Penal RM (condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedep-
sei) accentuează, încă o dată, pe lângă prevederile art. 90 CPRM (con-
damnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei) nece-
sitatea evaluării personalității făptuitorului pentru a justifica temeiul 
aplicării condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei: 
„În cazul în care instanţa de judecată, ţinînd cont de circumstanţele 
cauzei şi de personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este 
raţional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în peniten-
ciar, aceasta poate dispune suspendarea parțială a executării pedepsei 
aplicate vinovatului, indicînd în hotărîre perioada de executare a pedep-
sei în închisoare și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de 
probă, precum și motivele condamnării cu suspendarea parțială a exe-
cutării pedepsei”.
Activitatea nemijlocită cu subiecţii probaţiunii (enumerați în art. 3 
din Legea cu privire la probațiune) se desfășoară de către consilierii de 
probaţiune, care, în contextul probațiunii presentințiale au misiunea 
de a întocmi referate presentințiale. Astfel, consilierii de probațiune 

de condamnare adoptate de instanţa de judecată. Nicio altă autoritate a 
statului nu este competentă de a declara pe cineva vinovat de săvârșirea 
infracţiunii și de a-l pedepsi. Această activitate poate fi realizată exclu-
siv în cadrul procesului penal și este o finalizare a înfăptuirii actului de 
justiţie. Condiţia recunoașterii vinovăţiei persoanei este existenţa unei 
hotărâri definitive de condamnare pronunţate de instanţa de judecată, 
iar pedeapsa penală, care nu survine real în toate cazurile, este un efect 
al recunoașterii vinovăţiei.
Procesul penal, atât la faza urmăririi penale, cât și la faza judecării 
cauzei, este supus elementelor de umanizare a politicii penale, cât și 
mecanismul dejudiciarizării, în special în cauzele ce țin de implicarea 
infractorilor minori. Astfel, instanța de judecată prin înfăptuirea actu-
lui de justiție, aplicând, în condițiile legii, mecanismele alternativelor 
la detenție, liberarea acuzaților de răspundere penală/pedeapsă penală, 
reducerea/înlocuirea/liberarea de măsura de pedeapsă, restrânge limi-
tele aplicării represiunii juridico-penale și corespunde, deci, cerinţelor 
umanismului.
Probațiunea, per ansamblu, este o parte integrantă a sistemului de jus-
tiție penală cu implicații multidimensionale, atât juridico-penale, cât 
și sociale, faptul reieșind din scopul și rolul acesteia prevăzute de lege.
Probațiunea presentințială reprezintă evaluarea psihosocială a perso-
nalităţii bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind o primă etapă din 
cadrul întregului sistem de probațiune care include, potrivit legii, și 
alte categorii: probaţiune sentinţială în comunitate, probaţiune peni-
tenciară, probaţiune postpenitenciară, probațiunea juvenilă.
Elementul-cheie al probațiunii presentințiale îl constituie referatul 
presentințial de evaluare psihosocială a personalităţii, care se întoc-
mește la demersul organului de urmărire penală, al procurorului sau al 
instanţei de judecată.
Legea nr. 8 cu privire la probațiune din 14.02.2008 prevede că în privin-
ţa unui minor, referatul presentinţial de evaluare psihosocială a perso-
nalităţii se întocmește în mod obligatoriu, la fel și Codul de procedură 
penală prevede că organul de urmărire penală, procurorul sau, după 
caz, instanța de judecată dispune întocmirea referatului presentinţial 
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conduita generală а persoanei pentru care а fost solicitată întocmirea 
referatului; perspectivele de reintegrare în societate.
În comparație, noul Regulament privind modul de întocmire a refe-
ratului presentinţial de evaluare a personalității, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr. 299 din 02.05.2018, în vigoare din 18.05.2018, 
prevede și elemente noi în structura acestuia, în special ce vizează ati-
tudinea făptuitorului faţă de faptă, consecinţe, victimă și posibilitatea 
formulării recomandărilor din partea conislierilor de probațiune privind 
măsurile de ordin penal 2.
Astfel, referatul presentinţial de evaluare psihosocială cuprinde infor-
maţii referitoare la: profilul psiho-social al bănuitului, învinuitului, incul-
patului, mediul familial, precum și evoluţia persoanei din punct de vedere 
educaţional și profesional; mediul social, mobilitatea (geografică, socială, 
profesională); problemele de ordin social și individual, inclusiv psiho-emo-
ţionale cu care se confruntă persoană; probleme de sănătate, dependenţe 
cu impact criminogen; atitudine faţă de faptă, consecinţe, victimă.
Noul model al referatul presentinţial este structurat în șase capitole 
după cum urmează:
1) Introducere:

a) numele și prenumele bănuitului, învinuitului sau inculpatului;
b) data, luna și anul nașterii;
c) domiciliul sau reședinţa;
d) calificarea juridică a faptei pentru care persoana este bănuită, 

învinuită sau inculpată;
e) organul care a solicitat întocmirea referatului;
f) data solicitării întocmirii referatului;
g) numele și prenumele consilierului de probaţiune ce a întocmit 

referatul.
2) Sursele de informaţii:

a) surse contactate;
b) surse documentare.

2 Ordinul minsitrului justiției nr. 299 din 02.05.2018, în vigoare din 18.05.2018

realizează o activitate de investigație, analiză, cercetare, colaborând cu 
autoritățile relevante și cu organele de drept în scopul obținerii infor-
mațiilor pertinente cauzei penale.
În cadrul implementării proiectului „Referatul presentințial în calitate 
de element-cheie al probațiunii presentințiale în Republica Moldova”, de 
Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu 
Inspectoratul Național de Probațiune (INP), în ianuarie 2018, a fost în-
tocmit un raport privind analiza aspectelor vulnerabile ale probațiunii 
presentințiale în Republica Moldova, elaborat în baza chestionarelor 
completate de consilierilor de probațiune și analizei referatelor presen-
tințiale puse la dispoziția Asociației pentru Justiție Penală Participativă 
de INP, la fel, fiind studiate actele normative pertinente și datele sta-
tistice în perioada 2016–2018. Cele mai importante aspecte ale acestui 
raport sunt reflectate și în prezentul ghid.

1.2 Conținutul referatelor 
presentințiale întocmite în cadrul 
sistemului național de probațiune
Studiul referatelor presentințiale puse la dispoziție de INP relevă mai 
multe carențe în sistem, acestea fiind sesizate și în baza răspunsurilor 
oferite de consilierii de probațiune, în cadrul chestionarului expediat 
în adresa a 42 birouri teritoriale de probațiune.
Referatele analizate, întocmite în baza ordinului anterior, nr. 560, al 
ministrului justiției, sunt tipizate ca formă și conținut, având o structu-
ră identică1. Astfel, fiecare referat presentințial de evaluare conține: in-
troducere; sursele de informaţii; date privind personalitatea bănuitului, 
învinuitului sau inculpatului; date privind comportamentul bănuitului, 
învinuitului sau inculpatului; factorii care influenţează sau pot influenţa 

1 Ordinul ministrului justiției nr. 560 din 31.12.2008, abrogat la 18.05.2018
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concluzia se limitează la formulări riscul recidivei este „minim” sau 
„maxim.” Evaluarea posibilității de a comite noi infracțiuni ar fi o for-
mulare mai corectă, în opinia noastră, reieșind din noțiunea legală a 
recidivei, potrivit alin (1) art. 34 CPRM: „Se consideră recidivă comite-
rea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu an-
tecedente penale pentru o infracţiune săvîrșită cu intenţie”. Or, situația 
când infracțiunea este comisă pentru prima dată (persoana neavând 
antecedente penale, sau acestea au fost stinse sau ridicate, sau a expirat 
termenul de prescripție de atragere la răspundere penală), nu ține de 
recidivă sub aspect juridico-penal.
O altă latură problematică ține de nivelul reintegrării sociale pe care 
trebuie să-l descrie consilierul de probațiune în cadrul referatului pre-
sentințial. Și în acest caz, formulările sunt similare cu cele menționate 
supra „grad minim, mediu sau înalt de reintegrare socială”, evaluarea 
fiind bazată strict pe informația pe care a reușit să o acumuleze consili-
erul de probațiune, drept exemplu,”investigaţia realizată întru întocmi-
rea acestui referat de evaluare psihosocială a personalităţii învinuitului 
permite constatarea că perspectivele de reintegrare a adolescentului X 
sunt medii, din considerentul prezenţei susţinerii din partea mătușii și a 
unchiului, dorinţa de a obţine o profesie și de a munci, condiţiile de trai 
favorabile. Implicarea tutorilor în supravegherea minuţioasă a minoru-
lui și implicarea echipei multidisciplinare în soluţionarea problemei pot 
contribui la o reintegrare în societate. Minorul necesită o supraveghere 
strictă. În baza faptelor constatate, consider că invinuitul prezintă un 
risc mediu de recidivă.”
O mare parte parte a referatului presentințial se bazează pe relatarea 
datelor privind persoana pentru care a fost solicitat referatul, fiind 
descrise mediul familial și social, pregătirea școlară și profesională, 
aspectele sunt analizate vădit disproporționat în raport cu alte părți 
componente ale referatului, fiind în detrimentul acestora (ex. com-
portamentul făptuitorului până la comiterea infracțiunii și după co-
miterea infracțiunii, analiza perspectivelor de reintegrare, etc.). Astfel 
în cadrul unui referat, analiza comportamentului manifestat anterior 
și ulterior săvârșirii faptei se rezumă la:” Y conștientizează gravitatea 

3) Date privind personalitatea bănuitului, a învinuitului sau a 
inculpatului:
a) mediul familial și social, care vor descrie domeniile de bu-

năstare a copilului (siguranţă, sănătate, realizare, gradul de 
supraveghere și îngrijire în familie, auto-respect, responsabili-
tate, incluziune);

b) nivelul de instruire;
c) încadrarea în câmpul muncii;
d) cercul de prieteni.

4) Date privind comportamentul bănuitului, învinuitului sau 
inculpatului:
a) comportamentul persoanei înainte de presupusa infracţiune 

comisă;
b) comportamentul persoanei după presupusa infracţiune 

comisă.
5) Factorii care influențează sau pot influenţa conduita generală a 

persoanei pentru care a fost solicitată întocmirea referatului:
a) factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului 

infracţional;
b) factori de natură să accentueze dezvoltarea comportamentului 

infracţional.
6) Perspectivele de reintegrare în societate.
În prezent, în mare parte, referatele nu conțin o abordare personaliza-
tă, abordarea fiind lacunară, astfel încât nu se conturează cu exactita-
te profilul psihologic al făptuitorului, iar caracterizarea personalității 
făptuitorului este una similară pentru majoritatea cazurilor solicita-
te. Spre exemplu, „conștientizează că fapta de care este învinuit are un 
impact negativ; insuficienţă de resurse financiare; lipsa supravegherii 
din partea părinților; a dezvoltat un comportament antisocial, preluînd 
comportamente negative ca modele.”
De asemenea, referatele conțin și mențiuni privind riscul recidivei 
din partea făptuitorului, deși răspunsurile în baza chestionarului re-
levă dificultatea abordării acestui aspect, evidențiindu-se necesitatea 
de a fi discutat în cadrul instruirilor și meselor rotunde. La moment, 
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sau inoportunitatea aplicării/neaplicăriii unei măsuri de natură penală.
În acest context, propunem de lege ferenda completarea art. 9 din Legea 
cu privire la probațiune3, în particular: „consilierul de probaţiune 
poate formula recomandări cu privire la oportunitatea sau inoportu-
nitatea aplicării unei măsuri de natură penală, unor programe pro-
baționale, educative, în raport cu persoana evaluată, în cazul în care 
complexitatea informațiilor acumulate oferă această posibilitate”.
Fiind analizate răspunsurile consilierilor de probațiune în privința uti-
lității întocmirii referatelor presentințiale în cazul învinuiților/incul-
paților adulți, majoritatea celor chestionați menționează că referatele 
trebuie să fie întocmite în scopul trimiterii cauzei penale în instanța de 
judecată, nu și în situația când are loc împăcarea părților la faza urmă-
ririi penale, or, scopul și utilitatea unui asemenea referat ține de influ-
ența acestuia în procesul individualizării și stabilirii pedepsei penale. 
Prin urmare, consilierii de probațiune exclud necesitatea întocmirii 
referatului presentințial în cazul împăcării părților, solicitarea acestuia 
fiind doar o formalitate, iar singurul aspect pozitiv ar consta în carac-
terul informativ cu privire la personalitatea făptuitorului pentru orga-
nul de urmărire penală și procuror.
Nu putem fi de acord cu o asemenea opinie și, de fapt, am încuraja 
utilizarea maximală și necondiționată a referatelor, atunci când sunt so-
licitate, indiferent de decizia de expediere sau nu a cauzei în instanța de 
judecată. Cu atât mai mult, organul de urmărire penală, ca și avocatul, 
înainte de a discuta chestiunea efectuării referatului presentințial, pot 
avea deja informații cu privire la posibilitatea împăcării părților sau nu.
Dimpotrivă, utilizarea cât mai des dar și precoce a referatului, în lumi-
na noilor modificări cu privire la modul de motivare și de întocmire a 
acestora, precum și în lumina atribuțiilor de simplificare a justiției la 
etapa urmăririi penale, ar putea ajuta enorm la dejudiciarizarea cauze-
lor și soluționarea acestora fără parcurgerea căilor judiciare.
Conform mai multor prevederi procesual-penale, procurorul are un 

3 Legea nr. 8 cu privire la probațiune, adoptată la 14.02.2008

faptei comise, regretă și își asumă responsabilitatea pentru acţiunile să-
vârșite, dar are nevoie de susținere și consultarea unui specialist pentru 
a-și putea modifica comportamentul. Reieșind din cele expuse mai sus, 
considerăm că probabilitatea repetării săvârșirii faptei este sporită, de-
pinzând mult de influenţa ulterioară a prietenilor, acţiunile echipei mul-
tidisciplinare și atitudinea familiei.”
Formulările evazive și tipizate nu pot oferi soluții calitative și bine ar-
gumentate instanțelor de judecată, or, calitatea referatului presentințial 
poate fi apreciată ca urmare a unei abordări mai mult sau puțin perso-
nalizate, fiecare caz fiind tratat ca fiind unul singular, căci mai multe 
infracțiuni, deși pot fi calificate în baza aceluiași articol, nu pot fi iden-
tice. De altfel, elementele constitutive ale componenței de infracțiune, 
circumstanțele atenuante și agravante, personalitatea făptuitorului, etc. 
sunt elemente care disting o cauză de alta, prin urmare, un referat pre-
sentințial calitativ ar facilita munca organelor abilitate cu dreptul de a 
solicita aceste referate.
O altă constatare, ca urmare a studiului realizat ține de multitudinea 
surselor de informații conținute într-un referat presentințial, care, de 
fapt, reprezintă doar lista persoanelor contactate de către consilie-
rul de probațiune, fără a fi indicate mențiuni cu privire la interacți-
unea în procesul colectării informației, dificultățile întâmpinate, etc. 
Observăm tendința de a indica cât mai multe surse, ceea ce nicidecum 
nu conferă o valoare calitativă referatului.
De asemenea, considerăm relevant de a fi tratate și aspecte cu referi-
re la relația infractor-victimă, atitudinea infractorului față de victimă, 
consecințele infracțiunii pentru victimă, în acest sens, doar un consili-
er de probațiune, dintre cei 49 chestionați, a răspuns „Referatul presen-
tințial trebuie să fie întocmit mai desfășurat și să avem posibilitatea de a 
discuta cu partea vătămată/victima.”
Revenind la aspectul abordat supra, ce vizează posibilitatea oferirii 
unor recomandări cu privire la măsurile de ordin penal vis-a-vis de 
făptuitor, considerăm că aceasta ar oferi o valoare și ar contura esența 
unui referat presentințial, chiar dacă sugestiile nu ar viza direct cate-
goria sancțiunii penale, dar ar conține formulări privind oportunitatea 
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Solicitantul Anul 2016 2017 2018 (6 luni) 

Organul de urmărire penală 539 916 475

Procuratura 536 139 36

Instanţa de judecată 12 14 1

Total 1087 1069 512

908 minori/ 
184 adulţi

1004 minori/
65 adulţi

492 minori/
20 adulți

Faptul menționat i-a determinat, probabil, pe mulți dintre consilierii 
de probațiune să menționeze despre inutilitatea referatelor presentinți-
ale pentru adulți, cu excepția comiterii infracțiunilor grave și deosebit 
de grave. Spre exemplu, în mun. Bălți, în perioada 2008–2017, au fost 
solicitate doar 9 referate presentințiale în privința adulților, vârsta făp-
tuitorului fiind între 18–19 ani.
Unii dintre consilierii chestionați consideră relevant și important ca 
referatul presentințial să conțină recomandări cu privire la măsuri de 
ordin penal. Alții sunt de părerea că referatul trebuie să se limiteze 
doar la descrierea personalității făptuitorului în baza materialelor soli-
citate, sau să recomande doar anumite programe probaționale pe care 
ar putea să le urmeze infractorul minor, în caz contrar, ar exista o de-
pășire a atribuțiilor consilierului de probațiune.
Apreciem pozitiv și benefic posibilitatea formularii de către consilie-
rul de probațiune a unor recomandări cu privire la oportunitatea sau 
inoportunitatea aplicării unei anumite măsuri de ordin penal, unor 
programe probaționale, educative, în raport cu persoana evaluată. 
Menționăm că sprijinim acest aspect, optând chiar pentru obligativi-
tatea recomandărilor, deoarece scopul unui referat presentințial este 
de a conține informații utile și pertinente cazului, astfel încât să influ-
ențeze în mare măsură aplicarea unei pedepse proporționale în raport 
cu gravitatea faptei comise. În plus, recomandarea care poate fi făcută 
de consilierul de probațiune trebuie să fie bazată pe cercetarea multi-
aspectuală a informațiior obținute și evaluările realizate, astfel încât 
instanța de judecată să poată ține cont de aceste informații în procesul 

șir de atribuții de a înceta urmărirea penală pe anumite categorii de 
cauze penale și persoane, iar în anumite condiții, și să libereze de răs-
pundere penală persoana cu aplicarea unor măsuri educative, sau in-
cluderea în programe probaționale. Or, utilizarea și efectuarea unui 
astfel de referat presentințial cu date consistente, cu opinia expertizată, 
efectuat la faza inițială a urmăririi penale, va putea consolida convin-
gerea procurorului de a ajunge la o altă decizie decât a expedia cauza 
în instanța de judecată.
Astfel, ar fi mai rațional, aplicarea unei alte soluții legale, care să con-
tribuie la degrevarea instanțelor de examinarea cauzelor penale (în 
special cele ce țin de minori, sau persoanele tinere), reducerea cheltu-
ielilor judiciare, dar și cel mai important, evitarea traumei persoanei de 
a trece prin căile judiciare care pot fi deseori, îndelungate și nu tocmai 
cele mai efective.
Practica statelor europene, Norvegia, România, indică despre eficiența 
implicării probațiunii la dejudiciarizarea cauzelor penale și utilizarea 
intensă a alternativelor la detenție, care pe termen lung au adus rezul-
tate benefice.
Chestionarele relevă și categoriile de infracțiuni pentru care sunt so-
licitate referatele presentințiale în cazul adulților acestea fiind, de cele 
mai dese ori, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni privind viața 
sexuală, infracțiuni contra sănătății persoanei și infracțiuni contra ordi-
nii publice, în special, huliganismul (art 287 Cod Penal (CPRM)).
Regretabil este faptul că în foarte puține cazuri au fost solicitate re-
feratele presentințiale pentru adulți, fapt confirmat nu doar de către 
răspunsurile oferite de persoanele chestionate, dar și datele statistice 
oficiale demonstrează că pe parcursul anului 2017 au fost solicitate 
doar 65 referate pentru adulți, comparativ cu 1004 referate solicitate 
pentru minori, spre deosebire de 184 referate solicitate pentru adulți 
în 2016 și 908 pentru minori4.

4 http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Statistica/2017/Date%20statistice%2012_2017. 
pdf
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Capitolul II. Analiza 
prevederilor legale privind 
relevanța întocmirii 
referatului presentințial în 
contextul justiției penale 
naționale

2.1 Analiza reglementărilor legale ce 
vizează minorii în conflict cu legea
Am evidențiat anterior despre importanța și obligativitatea întocmirii 
referatului presentințial pentru minori, fapt ce reiese din prevederile 
legale naționale. Răspunderea penală a minorilor reprezintă un aspect 
abordat atât de specialiștii din sistemul de justiție penală, cât și de către 
profesioniștii din cadrul serviciilor sociale, deoarece implicațiile psi-
hosociale ale acestei categorii de subiecți ai infracțiunii sunt mult prea 
evidente. Astfel, în contextul analizei cu privire la aspectele care vizea-
ză instituția răspunderii penale, cât și a liberării de răspundere penală 
și pedeapsă penală a minorilor o importanță majoră o au măsurile de 
constrângere cu caracter educativ.
Importanța juridico-penală a măsurilor de siguranță cu caracter edu-
cativ se referă la natura acestor măsuri, care de fapt, nu se atribuie la 
categoria pedepselor penale și nu generează consecințele unei pedepse 
penale. Or, minorii sunt considerați o categorie care se bucură de fa-
cilități în dreptul penal și supunerea acestora la sancțiuni de natură 
penală implică o analiză minuțioasă, iar comiterea infracțiunii de către 
un minor este considerată o circumstanță atenuantă conform lit. b) 

individualizării pedepsei penale, prin urmare, nu poate fi vorba de ni-
cio imixtiune în procesul de stabililire a pedepsei penale.
De altfel, noul Regulament privind modul de întocmire a referatului 
presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii prevede la p. 23: 
„La întocmirea referatului presentinţial, în cazul în care informaţiile 
acumulate permit acest lucru, consilierul de probaţiune formulează con-
cluziile 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 educaţionale”.

1.3 Recomandări
• Organizarea ședințelor periodice între colaboratorii birourilor de 

probațiune și alți subiecți relevanți (procuror, judecător, reprezen-
tant DASPF, etc.), în scopul discutării aspectelor problematice de 
substanță și probleme de cooperare inter-instituțională.

• Organizarea instruirilor periodice pentru consilierii de proba-
țiune în partea ce ține de îmbunătățirea abilităților de elaborare 
a unui referat presentințial, prin realizarea exercițiilor practice 
și oferirea de sugestii concrete din partea formatorilor, în vede-
rea întocmirii unui conținut analitic, la fiecare componentă a 
referatului.

• Completarea art. 9 din Legea cu privire la probațiune, în particu-
lar: „consilierul de probaţiune poate formula recomandări cu pri-
vire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării unei măsuri de 
natură penală, unor programe probaționale, educative, în raport 
cu persoana evaluată, în cazul în care complexitatea informațiilor 
acumulate oferă această posibilitate”.
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realizării scopului pedepsei penale prin aplicarea măsurilor de con-
strângere cu caracter educativ, este condiționată de respectarea condi-
țiilor impuse de lege, pe de o parte (comiterea unei infracțiuni ușoare, 
mai puțin grave sau grave) și intima convingere a judecătorului, pe de 
altă parte, acesta urmând să decidă asupra eficienței unei măsuri de 
siguranță dintre cele prevăzute de lege și obligarea minorului în scopul 
executării măsurii la care a fost supus.
Este important să accentuăm că măsurilor de constrângere cu caracter 
educativ sunt supuși minorii care au atins vârsta răspunderii penale 
(16 ani sau 14 ani pentru infracțiunile prevăzute în mod exhaustiv de 
legea penală); a comis infracțiuni pentru prima dată, adică minorul 
anterior nu a comis nicio infracțiune sau a intervenit prescripția tra-
gerii al răspundere penală, fie antecedentele penale au fost anulate sau 
stinse; gravitatea infracțiunii fiind până la 2 inclusiv pentru infracțiu-
nile ușoare, până la 5 ani inclusiv pentru infracțiunile mai puțin grave 
și până la 12 ani inclusiv pentru infracțiunile grave – condiție în con-
textul art. 93 CP RM.
Codul de procedură penală (CPP RM) prevede în cap. I, titlul III, art. 
475 „Procedura în cauzele privind minorii”, circumstanțele care ur-
mează a fi stabilite în cauzele privind minorii. Astfel, în cadrul urmă-
ririi penale și judecării cauzei penale privind minorii, afară de circum-
stanțele prevăzute în art. 96 CPP RM (circumstanțele care urmează să 
fie dovedite în procesul penal), urmează a se stabili6:
1) vârsta minorului (ziua, luna, anul nașterii);
2) condiţiile în care trăiește și este educat minorul, gradul de dez-

voltare intelectuală, volitivă și psihologică a lui, particularităţile 
caracterului și temperamentului, interesele și necesităţile lui;

3) influenţa adulţilor sau a altor minori asupra minorului;
4) cauzele și condiţiile care au contribuit la săvîrșirea infracţiunii.
În contextul analizei procedurii de supunere a minorului răspunderii 
și pedepsei penale, este necesar să invocăm relevanța și obligativitatea 

6 Codul de procedura penală al Republicii Moldova, adoptat la 14.03.2003, în vigoare din 
12.06.2003

alin. (1) art. 76 CP RM5. Prin urmare, stabilirea din partea instanței de 
judecată în privința minorului a obligației de a participa la un program 
probațional, în contextul lit. f) art. 104 CPRM este o măsură mult mai 
lejeră comparativ cu o pedepasă penală. Informația pe care o descrie și 
analizează consilierul de probațiune în cadrul referatului presentințial 
trebuie sa justifice necesitatea evitării pedepsei penale la maximum, 
cu excepția comiterii infarcțiunilor deosebit de grave și excepționale 
de grave care nu permit aplicarea măsurilor de siguramță cu caracter 
educativ.
Potrivit art. 54 CP RM, persoana în vârstă de până la 18 ani care a 
săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă 
poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederi-
le procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă 
fără a fi supusă răspunderii penale. Prin urmare, persoanelor liberate 
de răspundere penală li se aplică măsurile de constrângere cu carac-
ter educativ, prevăzute la art. 104 CP RM. În conformitate cu art. 93 
CP RM, minorii condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoare, 
mai puțin grave sau grave sunt liberați de pedeapsă de către instanța 
de judecată dacă se constată că scopurile pedepsei pot fi atinse prin 
aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ prevăzute la 
art. 104 CP RM.
Analizând prevederile articolelor invocate observăm natura diferită a 
gravității faptei, astfel, minorul care a comis o infracțiune gravă nu 
poate fi liberat de răspundere penală, dar ar putea fi liberat de pedeapsă 
penală daca se constată că scopul pedepsei penale poate fi realizat altfel, 
o discrepanță care denotă inconsecvența legiuitorului, or, pedeapsa pe-
nală nu este altceva decât o formă de realizare a răspunderii penale. În 
plus, ajungem la concluzia că liberarea de răspundere penală este un 
temei discreționar, fapt demonstrat prin formularea „poate fi liberat”, 
în opoziție cu formularea în contextul art. 93 CP RM, „dacă se consta-
tă…”. Această formulare care, aparent, ține de condiția demonstrării 

5 Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 18.04.2002, în vigoare din 12.06.2003
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aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată. 
Dispozițiile art. 75 alin. (1) CP privind aplicarea pedepsei în limitele 
vizate în Partea Specială a CPRM și în strictă conformitate cu dispo-
zițiile Părții Generale a CP, ținându-se cont de gravitatea infracțiunii 
săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circum-
stanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența 
pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum 
și de condițiile de viață ale familiei acestuia, sunt niște cerințe de care 
instanța de judecată trebuie să se călăuzească la stabilirea pedepsei.
Întocmirea referatului presentințial este la fel de oportună în cazul 
condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 
90 CPRM) și condamnării cu suspendarea parţială a executării pedep-
sei cu închisoare (art. 901 CPRM), dispunerea acestor măsuri fiind per-
misă de lege atât pentru adulți, cât și pentru minori, pentru categoriile 
de infracțiuni prevăzute de lege.

2.2 Analiza măsurilor de 
constrângere cu caracter educativ 
(art. 104 CP RM), care pot fi reflectate 
în conținutul unui referat 
presentințial
În conformitate cu legea penală a Republicii Moldova, art. 104 CP RM, 
pot fi aplicabile următoarele măsuri de constrângere cu caracter 
educativ:
a) avertismentul, ca fiind măsură educativă determinată de săvâr-

șirea de către minor a unor fapte de un nivel redus de gravitate 
sau determinate de anumite împrejurări ce constă în dojenirea 
minorului, evidenţierea pericolului social al faptei comise, în 
atenţionare și preîntâmpinare că în cazul săvârșirii de noi infracți-
uni faţă de el vor fi luate măsuri mai severe, inclusiv prin aplicarea 

întocmirii referatului presentințial. Astfel, pentru circumstanțele pre-
văzute supra în articolul 475 CPP RM, organul de urmărire penală, 
procurorul sau, după caz, instanța de judecată dispune întocmirea re-
feratului presentinţial de evaluare psihosocială a minorului.
În conformitate cu Regulamentul nr. 299 privind modul de întocmire 
a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității, re-
feratul presentinţial se înaintează solicitantului în termen de cel mult 
21 zile lucrătoare, iar în cazul minorului –15 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării. Consilierul de probaţiune menţine legătura cu so-
licitantul pe perioada colectării de informaţii și întocmirii referatului 
presentenţial. În cazul în care procesul de colectare a informaţiilor în-
tîrzie întocmirea referatului presentinţial, termenul înaintării acestu-
ia la adresa solicitantului poate fi prelungit de către șeful biroului de 
probaţiune cu cel mult 10 zile lucrătoare, despre aceasta fiind informat 
solicitantul.
Prin Legea nr. 163 din 20.07.2017, în vigoare 20.12.2017, în Codul pe-
nal al Republicii Moldova au fost introduse prevederi care facilitează 
situația penală a făptuitorilor între 18–21 ani „La aplicarea pedepsei 
persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 
de ani, care au săvîrșit infracţiune la vîrsta de la 18 pînă la 21 de ani, 
maximul pedepsei se reduce cu o treime. În cazul în care instanţa, ţinînd 
cont de personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin 
aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei pena-
le, aceasta poate dispune o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală 
pentru infracţiunea săvârșită. Necesitatea aplicării pedepsei în limitele 
generale urmează a fi argumentată de către instanţa de judecată”.
Prevederile menționate denotă, încă o dată, importanța și oportunita-
tea întocmirii referatului presentințial pentru această categorie de su-
biecți ai infracțiunii, informația conținută în cadrul referatului trebuie 
să justifice fie reducerea maximului pedepsei cu o treime, fie aplicarea 
pedepsei în limitele generale, iar instanța de judecată urmează să indi-
vidualizeze pedeapsa în condițiile art. 75 CPRM.
Din dispozițiile art. 75 alin. (1) CPRM se desprind trei crite-
rii generale de individualizare cu valoare de principiu: pedeapsa 

http://weblex.md/item/view/id/3d00d407000f16512712b1906b8c2ef6
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(2) că „până la transmiterea sub supraveghere a minorului, procuro-
rul sau instanţa vor solicita de la autoritatea tutelară informaţie despre 
persoanele cărora urmează să le fie transmis minorul sub supraveghere 
pentru a se convinge că acestea sunt capabile să asigure supravegherea 
lui. Constatând ca această măsură preventivă poate fi luată în privinţa 
minorului, procurorul adoptă o ordonanţă, iar instanţa – o încheiere, 
de aplicare a acesteia.”8

Transmiterea sub supraveghere a minorului se face numai la cererea 
scrisă a persoanelor cum ar fi unul dintre părinţi, tutore, curator sau de 
către o altă persoană demnă de încredere, precum și de către conducă-
torul instituţiei de învăţământ speciale unde învaţă minorul, care iau 
cunoștinţă de fondul cauzei și de obligaţiile lor, fapt ce se consemnează 
în procesul-verbal.
Potrivit art. 291 alin. (3) Cod de executare, organul de probaţiune în 
a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului asigură primirea 
semnăturilor persoanelor responsabile pentru plasarea, ca măsură de 
constrângere, a minorului sub supravegherea părinţilor, persoanelor 
care îi înlocuiesc sau a organelor specializate de stat. Organul de pro-
baţiune informează, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a 
examinat cauza în fond despre executarea hotărârii sau, după caz, pro-
curorul despre executarea ordonanţei.
Legiuitorul a prevăzut și modalităţi de sancţionare a celor în sarcina 
cărora a fost pusă executarea măsurii de supraveghere, astfel dacă per-
soana căreia i-a fost transmis sub supraveghere minorul și-a încălcat 
obligaţiile, ea poate fi supusă de către judecătorul de instrucţie sau, 
după caz, de către instanţă unei amenzi judiciare în mărime de la 10 la 
25 unităţi convenţionale9.
c) obligarea minorului să repare daunele cauzate;
Obligarea minorului de a repara daunele cauzate constă în recupera-
rea prejudiciului cauzat victimei sau altor persoane prin săvârșirea 

8 Codul de procedură penală

9 Ibidem

pedepsei, cu toate consecinţele negative prevăzute de legea 
penală. Potrivit art. 291 alin. (2) Cod de executare, avertismentul, 
ca măsură de constrângere, se face în scris, contra semnătură, în 
termen de 5 zile, în sediul organului de probaţiune în a cărui rază 
teritorială se află domiciliul minorului7. În cadrul întrevederii 
consilierul de probaţiune va aduce la cunoștinţa minorului conţi-
nutul hotărârii instanţei de judecată sau ordonanţei procurorului 
și va explica:

a) consecinţele încălcării măsurii de constrângere cu caracter educa-
tiv stabilite;

b) consecinţele săvârșirii repetate a unei infracţiuni;
c) respectarea regulilor de drept, etc.
Organul de probaţiune informează, în termen de 5 zile, instanţa de 
judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărîrii sau, 
după caz, procurorul despre executarea ordonanţei.
b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoa-

nelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
În conformitate cu prevederile art. 184 din Codul de Procedură Penală, 
transmiterea sub supraveghere a minorului constă în asumarea în scris 
a obligaţiei de către unul din părinţi, tutore, curator sau de către o altă 
persoană demnă de încredere, precum și de către conducătorul insti-
tuţiei de învăţământ speciale unde învaţă minorul, de a asigura pre-
zentarea acestuia, când va fi citat, la organul de urmărire penală sau la 
instanţă, precum și de a contracara acţiunile printre care ascunderea 
de organul de urmărire penală sau de instanță, exercitarea presiune 
asupra martorilor, nimicirea sau deteriorarea mijloacelor de probă sau 
să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, 
să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va 
cauza dezordine publică.
Legea procesual penală a fost suficient de previzibilă în modalitatea 
de aplicare a acestei măsuri de constrângere subliniind la art. 184 alin. 

7 Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat la 24.12 2004, în vigoare din 01.07.2005
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În legea penală legiuitorul nu a definit reabilitarea psihologică. Totuși 
deducem că în cazul minorului care a săvârșit o infracţiune, este mult 
mai eficient ca în veriga „problemă-persoană” să se acţioneze și asupra 
persoanei, adică infractorul să fie reabilitat, reeducat (corectat).
Făcând o interpretare sistemică a legislaţiei, este de evidenţiat că în 
textul Regulamentului privind modul de reabilitare socială a persoa-
nelor care au suferit în urma unui act terorist aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 873 din 8 iulie 2002, legiuitorul a stabilit că „Reabilitarea 
psihologică se efectuează de către instituţiile de asistenţă socială, de 
ocrotire a sănătăţii, oficiile forţei de muncă, alte organizaţii, prin acor-
darea asistenţei psihologice și psihoterapeutice persoanelor care au su-
ferit în urma unui act terorist, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Reabilitarea psiho-pedagogică a minorilor se efectuează de către insti-
tuţiile de învăţământ și cele de asistenţă socială din raza domiciliului 
acestora.” Totodată legiuitorul a făcut și distincţia dintre reabilitare so-
cială, psihologică, medicală și profesională.
Prin urmare trebuie interpretat că, cursul de reabilitare psihologică 
pe care trebuie să îl urmeze un minor delincvent constă în asistența 
psihologică în mod avansat utilizând tehnici psihoterapeutice – cog-
nitiv-comportamentale, rațional-emotive, etc. Scopul reabilitării psi-
hologice fiind facilitarea bunei conduite și readaptării la viaţa socială. 
Considerăm în acest sens servește real suport activitatea Serviciului de 
asistență psihopedagogică care urmărește scopul inclusiv reabilitării 
dezvoltării copilului care prezintă dificultăți sau probleme de învățare, 
de adaptare, de relaționare, de comunicare.12

e) obligarea minorului de a urma cursul de învățământ 
obligatoriu;

Respectiva măsură a fost introdusă în Codul penal prin Legea nr. 
123 din 02.06.16, trebuind a fi coroborat interpretată cu prescripţiile 
Codului educaţiei care potrivit art. 13 stabilește că „Obligativitatea frec-
ventării învăţămîntului obligatoriu încetează la vîrsta de 18 ani”, iar 

12 Hotărârea Guvernului nr. 732 din 16.09.2013

infracţiunii. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea ma-
terială a minorului (dacă acesta este salarizat, are bursă, pensie, altă 
proprietate ori economii personale, dacă el poate repara de sine stătă-
tor dauna cauzată. Aceasta nu exclude situaţia în care părinţii sunt de 
acord, la înţelegere cu partea vătămată, să repare dauna cauzată).
Obligarea minorului de a repara paguba nu trebuie să se transforme în 
dependenţă faţă de persoana vătămată, decât în măsura realizării sco-
pului educativ stipulat în lege. Organul de probaţiune în a cărui rază 
teritorială se află domiciliul minorului, în prezenţa reprezentantului 
legal, autorităţii tutelare și persoana vătămată, coordonează stabilirea 
unui termen rezonabil pentru recuperarea prejudiciului cauzat, dacă 
în hotărâre nu e stipulat altfel. La aplicarea măsurii de constrângere cu 
caracter educativ – obligarea minorului de a repara daunele cauzate, 
consilierul de probaţiune, va exercita un control asupra executării mă-
surii, prin vizite la domiciliul minorului, va menţine legătura cu fami-
lia victimei, persoana fizică sau juridică căreia i-a fost cauzată dauna și 
va solicită informaţia privind îndeplinirea obligaţiei.10

Obligarea minorului de a repara dauna cauzată se aplică în următoare-
le cazuri: 1) când minorul este obligat să întoarcă persoanei vătămate 
obiectul sustras sau alt obiect echivalent celui dispărut, dacă persoana 
vătămată acceptă; 2) când minorul poate repara în bani costul obiectu-
lui sau dauna cauzată stabilită de către materialele cauzei sau la înţele-
gerea părţilor; 3) când dauna cauzată urmează să fie reparată de către 
făptuitorul minor prin munca lui proprie. La aplicarea acestei măsuri 
trebuie să se ia în considerare starea materială a minorului, prezenţa 
surselor de venit proprii, angajarea în câmpul muncii etc. 11

d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare 
psihologică;

Respectiva măsură a fost operată prin Legea nr. 123 din 02.06.16, fiind 
necesar a se distinge de măsurile de constrângere cu caracter medical. 

10 Revista Studia Universitatis Moldaviae, nr. 3 (103), 2017, pag. 82-87

11 Ibidem



24 25

Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului Rolul referatului presentințial la aprecierea personalității făptuitorului

condus la săvîrșirea infracţiunii sau contravenției.
• Programele de reintegrare socială constau în redobîndirea capaci-

tăţilor de a soluţiona problemele vieții sociale cotidiene.
Tipul programului probațional se stabilește de către consilierul de pro-
baţiune, reieșind din evaluările efectuate.17

În prezent, birourile teritoriale de probațiune implementează mai 
multe categorii de programe probaționale: Program de asistenţă psi-
hosocială la etapa presentinţială (individualizat); programe cogni-
tiv-comportamentale („Motivaţia spre schimbare” și „Programul pentru 
reducerea comportamentelor pre-delincvenţionale și infracţionale ale co-
piilor și adolescenţilor aflaţi la risc”); programe pentru reducerea agre-
sivităţii; programe de intervenţie psihoeducativă pentru consumatori 
de substanţe.
Este relevant să notăm că, Planul de acțiuni privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru anii 2016–2020 
prevede la punctul 1.4.1., în calitate de măsură ce urmează a fi realizată 
pe parcursul anului 2018, implementarea programelor psihosociale și 
programelor de formare profesională a minorilor, în calitate de progra-
me probaționale, la care poate fi supus minorul liberat de răspundere 
sau pedeapsă penală.

2.3 Recomandări
• În sistemul național de justiție penală trebuie sa fie promovate al-

ternativele la detenție pentru minorii în conflict cu legea, în cazul 
în care sunt întrunite condițiile legale pentru a libera minorul de 
răspundere/pedeapsă penală.

17 Ibidem

„Responsabilitatea școlarizării obligatorii a copiilor cu vîrsta de pînă 
la 16 ani revine părinţilor sau altor reprezentanți legali și autorităților 
administrației publice locale de nivelurile întâi și al doilea”.13

Totodată, potrivit art. 13 alin. (1) din Codul educaţiei, „învățământul 
obligatoriu începe cu grupa pregătitoare din învățământul preșcolar și 
finalizează cu învățământul liceal sau învățământul profesional tehnic 
secundar și postsecundar”.
Reglementarea respectivă depășește cadrul constituţional de reglemen-
tare, or, potrivit art. 35 din Constituţie „Dreptul la învăţătură este asi-
gurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal 
și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte 
forme de instruire și de perfecţionare”.14 În acest sens, textul constitu-
țional excede învăţământul liceal sferei învățământului obligatoriu, în 
acest sens prin Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 
nr. 7 din 16.02.2017, ca urmare a constatării reglementărilor confuze, a 
fost emisă o Adresă Parlamentului în vederea înlăturării deficiențelor.15 
Respectiva măsură este opozabilă minorilor care se eschivează de la 
instruire, de la frecventarea școlii.
f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional.
Respectiva măsură, introdusă prin Legea nr. 196 din 28.07.2016, ur-
mează a se interpreta cu referire la art. 29 din Legea nr. 8 din 14.02.2008 
cu privire la probaţiune, potrivit căruia „Programe probaţionale pot fi 
programe de corecţie a comportamentului social și programe de rein-
tegrare socială.16 Programele probaţionale se desfășoară individual și/
sau în grup”. Totodată, legea distinge și definește cele două categorii ca 
fiind:
• Programele de corecţie a comportamentului social constau în 

modificarea comportamentului, viziunilor și capacităţilor care au 

13 Codul educației, adoptat la 17.07.2014, în vigoare din 24.11.2014

14 Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994

15 Hotărârea Curții Constituționale nr. 7 din 16.02.2017

16 Legea nr. 8 cu privire la probațiune, din 14.02.2008
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Conform art. 385 alin. 1) pct. 7 al Codului de Procedură Penală – la 
adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează ce măsură de pe-
deapsă urmează să fie stabilită inculpatului, luînd în considerare și re-
comandările serviciului de resocializare, dacă o asemenea anchetă a fost 
efectuată.
La soluționarea cazurilor cu minori, conform art. 475 alin. 3) CPP, 
efectuarea referatului presentințial este obligatorie, astfel încât organul 
de urmărire penală dispune întocmirea referatului presentinţial de eva-
luare psihosocială a minorului. Conform Art. 8 alin. 3) al Legii nr. 8 din 
14.02.2008 cu privire la probațiune, în privinţa unui minor, referatul 
presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se întocmește în 
mod obligatoriu, conform legislaţiei.
Scopul general al referatului presentențial este de a o oferi o evalua-
re psiho-socială a personalității persoanei și de a spori rolul instanței 
la individualizarea pedepsei, de a crește discreția judecătorului la in-
dividualizarea pedepsei în raport cu personalitatea infractorului și a 
condițiilor sociale, de a reduce aplicarea pedepselor privative de liber-
tate; de a umaniza pedepsele; de a eficientiza mecanismului de liberare 
înainte de termen prevăzut la art. 91 CPRM; de a facilita mecanismul 
ce ar permite instanțelor să individualizeze executarea pedepsei, prin 
acordarea posibilității de a dispune la condamnare ca o fracțiune de 
pedeapsă să fie executată în penitenciar, iar o altă fracțiune să fie exe-
cutată în libertate.
De exemplu, prin art. 901 CP – Condamnarea cu suspendarea parțială 
a executării pedepsei cu închisoarea, în cazul în care instanța de jude-
cată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, 
ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute întreaga pe-
deapsă cu închisoarea în penitenciar, poate dispune suspendarea parți-
ală a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând în hotărâre pe-
rioada de executare a pedepsei în închisoare și perioada de probațiune 
sau, după caz, termenul de probă, precum și motivele condamnării cu 
suspendare parțială a executării pedepsei.
Procesul penal este compus din două faze importante: faza de urmări-
re penală, care este efectuată de ofițerii de urmărire penală și procuror, 

Capitolul III. Importanța 
utilizării referatului 
presentințial la etapa 
urmăririi penale

3.1 Utilizarea referatului presentințial 
la etapa urmăririi penale
Umanizarea politicii penale în Republica Moldova este absolut nece-
sară, și poate fi realizată prin măsuri eficiente, destinate promovării și 
aplicării intense a alternativelor la detenție, precum și prin resetarea 
măsurilor reeducative și de reintegrare a persoanei în societate.
Codul Penal al Republicii Moldova pune la dispoziția procurorului, și 
a instanței de judecată o serie de mecanisme pentru liberarea persoa-
nelor de răspundere penală sau de pedeapsă penală, aplicarea alterna-
tivelor la detenție, diminuarea pedepsei prevăzute de partea specială a 
Codului Penal sau schimbarea ulterioară a măsurii de pedeapsă.
Unul din mecanismele ce contribuie la promovarea alternativelor la 
detenție, dar și la reeducarea persoanei îl reprezintă programele de 
probațiune. Iar primul instrument al probațiunii la faza inițială în pro-
cesul penal îl reprezintă referatul presentințial.
Conform Art. 8 al Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la proba-
țiune, (1) În cadrul probaţiunii presentinţiale, în privinţa bănuitu-
lui, învinuitului, inculpatului care a împlinit vîrsta de răspundere 
penală se întocmește referat presentinţial de evaluare psihosocială a 
personalităţii.
Totodată, referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii 
se întocmește la demersul organului de urmărire penală, al procurorului 
sau al instanţei de judecată. (alin. 2 art. 8 din Legea nr. 8).
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personalitatea și necesitățile persoanei presupus vinovate, astfel încât 
să beneficieze de toate șansele de a beneficia de o pedeapsă cât mai 
blândă și adecvată.
Nu în ultimul rând, noile prevederi din Regulamentul cu privire la mo-
dul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psiho-socială 
a personalității, vin să contribuie la elaborarea unui conținut cît mai 
clar și temeinic centrat pe evaluarea personalității persoanei, pe moti-
varea posibilităților sale de reintegrare, cât și pe formularea de conclu-
zii (opțional) cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării 
măsurilor penale, precum și, sau a altor măsuri, de ordin educativ sau 
programe probaționale.
Totodată, dacă în cauzele cu minori solicitarea și efectuarea acestui 
referat este dispusă în mod obligatoriu, în comparație, în cazurile cu 
adulții această solicitare are loc rareori, și totodată legea nu oferă la 
acest capitol un caracter obligatoriu (tabelul, cap. I, p. 1.2).
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 scris, cu caracter consultativ și de orientare, avînd rolul de a 
oferi organului de urmărire penală, procurorului, instanţei de jude-
cată date despre persoana bănuitului, a învinuitului sau a inculpatu-
lui, 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 perso-
nalităţii 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 re-
flectarea tabloului psihosocial al personalităţii bănuitului, învinui-
tului sau a inculpatului.
La fel, conform Regulamentului privind modul de întocmire a refe-
ratului presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii, refe-
ratul presentinţial în privința bănuitului, învinuitului sau inculpatu-
lui care au împlinit vîrsta răspunderii penale este un document scris, 
întocmit de către consilierul de probaţiune, la demersul organului de 

și faza judiciară, când cauza penală de învinuire a unei persoane ce se 
afla în fața instanțelor de judecată.
Prin urmare, reiese că, la etapa urmăririi penale, dacă o persoană este 
bănuită de săvârșirea unei infracțiuni, are o cauză penală intentată îm-
potriva sa de către organul de urmărire penală, poate avea calitatea de 
bănuit sau învinuit. În acest caz, ofițerul de urmărire penală, precum 
și procurorul pot dispune și contacta biroul de probațiune pentru a în-
tocmi un referat presentințial în privința persoanei învinuite; în cazul 
minorilor, această solicitare fiind obligatorie.
Practica judiciară și datele statistice colectate demonstrează cu certi-
tudine, că anume la etapa urmăririi penale, se înaintează solicitarea 
efectuării referatului presentințial, și în marea majoritate a cazurilor 
această solicitare vine din partea ofițerului de urmărire penală.18

De menționat e faptul că atât conform legii procesual-penale, cât și 
conform legii cu privire la probațiune, avocatul în mod direct nu poate 
solicita biroului de probațiune acest referat.
Însă solicitarea dată ar putea fi înaintată prin intermediul art. 68 pct. 7, 
art. 244–247 CPP, prin adresarea unei cereri către organul de urmărire 
penală (la etapa urmăririi penale) și către instanța de judecată la etapa 
de examinare în instanță.
Ar putea fi întâlnită și opinia prin care s-ar putea reproșa faptul că 
apărătorii nu solicită efectuarea unor astfel de referate din multiple 
motive: referatul ar putea contraveni poziției de apărare în instanța de 
judecată, lipsa de încredere în calitatea referatului; lipsa de încredere în 
competența și imparțialitatea consilierului de probațiune etc.
Într-un final, aceasta este alegerea și opțiunea persoanei interesate și 
a avocatului său. Dar, considerăm că atunci când cazul o cere, prin 
adoptarea unui rol activ din partea apărătorului, în special când poziția 
persoanei reprezentate este de recunoaștere a faptei, sau de recunoaș-
tere parțială a vinei, ar putea contribui enorm la adoptarea unei pedep-
se cât mai blânde și corect individualizată, care să scoată în evidență 

18 Raportul privind analiza aspectelor vulnerabile ale probațiunii presentențiale în R. Moldova, 
AJPP, ianuarie 2018, pag. 7–8.
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încât să justifice condamnarea penală a persoanei. De exemplu, în ca-
zul infracțiunilor de categorie mai puțin gravă, contra familiei, sau a 
patrimoniului, sau în cazul infracțiunilor cu caracter economic, exis-
tența unui referat presentințial ce ar detalia circumstanțele sociale și 
atitudinea persoanei privind restituirea prejudiciului ar putea duce la 
liberarea persoanei de pedeapsă penală cu implicarea în anumite pro-
grame probaționale, sau cu obligarea de a urma anumite obligații.
Sau un alt exemplu, pentru care legea nu prevede posibilitatea libe-
rării de pedeapsă penală, în cazul infracțiunilor comise cu utilizarea 
drogurilor, prezența unui astfel de referat care ar evidenția că, de fapt, 
persoana aflată în dificultate, are nevoie de ajutor social și medical, 
precum și în lipsa unui prejudiciu cauzat, încât nu este oportună pla-
sarea acesteia în detenție, instanța de judecată ar avea motivația de a 
aplica alte măsuri de reeducare a acesteia.
Potrivit Capitolului VI din Codul Penal al R. Moldova, sunt prevăzute 
situațiile de liberare de răspundere penală a persoanei de către procu-
ror la etapa urmăririi penale și de instanța de judecată. Conform art. 
53 CP, cazurile de liberare de răspundere penală sunt:
a) minorilor;
b) tragerii la răspundere contravenţională;
c) renunţării de bună voie la săvîrșirea infracţiunii;
d) căinţei active;
e) schimbării situaţiei;
f) liberării condiţionate;
g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.
Conform pct. 22. din Regulamentul cu privire la modul de întocmi-
re a referatului presentinţial de evaluare psihosocială a personalită-
ţii, Perspectivele de reintegrare în societate sunt estimate după analiza 
tuturor datelor cuprinse în referatul presentinţial și trebuie să fie prezen-
tate obiectiv și motivat.
Pentru a stabili care sunt perspectivele de reintegrare în societate con-
silierul de probaţiune analizează:
1) gradul de implicare a persoanei pentru reabilitare;
2) gradul de implicare a membrilor familiei, după caz, a altor 

urmărire penală, al procurorului sau al instanței de judecată.
Referatul presentinţial conţine date despre persoana bănuitului, învi-
nuitului sau inculpatului, despre nivelul de instruire școlară, despre 
comportamentul, mediul familial și social, cercul de prieteni și despre 
factorii care influenţează sau pot influenţa conduita acestuia.
După cum s-a menționat anterior, potrivit legislației în vigoare, efectu-
area raportului presentințial, este obligatorie în cauzele cu minorii, și 
doar opțional în cazurile cu adulții.
Datele statistice și răspunsurile analizate ale consilierilor de probațiune 
19 în privința utilității referatelor presentințiale în cazul adulților este 
că aceasta se efectuează rareori doar în anumite categorii de infracți-
uni, de exemplu în cazul infracțiunilor grave și deosebit de grave, privind 
anumite categorii de infracțiuni privind viața sexuală, contra patrimo-
niului, contra sănătății persoanei și infracțiuni contra ordinii publice.
Reieșind din necesitatea umanizării pedepselor penale, și descărcarea 
penitenciarelor de infractori ce pot fi reeducați și în societate, consi-
derăm că utilizarea referatelor presentințiale va avea un rol esențial la 
acest aspect. Prin urmare, extinderea utilizării referatelor presentinția-
le și la cazurile cu adulți de diferite vârste, pe cât mai multe categorii de 
infracțiuni, va contribui la evitarea traumatizării persoanei de a rupe 
legăturile cu societatea și va reduce considerabil recidiva.
Completările legale cu privire la conținutul referatelor presentințiale, 
precum și a oportunității de a descrie recomandări cu privire la mă-
surile de ordin penal, inclusiv programe probaționale, va determina 
creșterea rolului consilierului de probațiune în sistemul justiției penale 
și va ajuta atât procurorul, cât și instanța de judecată să aplice persoa-
nelor vinovate alternativele pedepselor la detenție.
Necesitatea implicării consilierilor de probațiune la întocmirea refera-
telor presentințiale privind adulții pe mai multe categorii de infracți-
uni, ar putea diminua considerabil degrevarea instanțelor judiciare de 
cauze penale care, în sine, nu reprezintă periculozitate social sporită 

19 Raportul privind analiza aspectelor vulnerabile ale probațiunii presentințiale în R. Moldova, 
AJPP, ianuarie 2018, pg. 8.
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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.
În cazul liberării condiţionate de răspundere penală (art. 59 CP), 
în privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvîrșirea unei infrac-
ţiuni ușoare sau mai puţin grave, care își recunoaște vinovăţia și nu 
prezintă pericol social, urmărirea penală poate fi suspendată condiţi-
onat, 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 condi-
ţionat 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.
Prin urmare, ține de procuror, dar și de avocat, în aceeași măsură, de a 
încuraja la o etapă cât mai precoce, adoptarea unui rol activ și de bună 
credință, în vederea consolidării poziției de dejudiciarizare a cauzei, 
cu un rezultat pozitiv pentru persoana bănuită, fapt ce ar contribui la 
reeducarea sa cât mai eficientă.
Un alt aspect important ține de informarea și familiarizarea cu 
concluziile referatului presentințial. Conform Capitolului III din 
Regulamentul cu privire la modul de întocmire a referatului pre-
sentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii, este prevăzut 
dreptul de acces la referatul presentințial. Astfel, referatul presentinţial 
este adus la cunoștinţa persoanei pentru care se întocmește referatul pre-
sentinţial, a reprezentantului său legal sau a apărătorului acestuia de 
către consilierul de probaţiune la solicitarea scrisă a acestora. (pct. 15).
Deci, persoana interesată, ca și apărătorul său, până a fi invitați de 
a face cunoștință cu materialele urmăririi penale ce are loc la finele 
urmăririi, poate, în prealabil, în baza unei cereri să obțină acces de 
la consilierul de probațiune de a face cunoștință, fapt ce ar contribui 

reprezentanţi legali sau altor persoane apropiate în vederea reabi-
litării persoanei;

3) oportunităţile pe care le are persoana în privinţa efectuării studii-
lor sau ocupării unui loc de muncă ori a implicării în cadrul unor 
programe de tratament și reabilitare;

4) programele educaţionale sau probaţionale în care poate fi inclusă 
persoana în scopul reabilitării.

Iar conform pct. 23 al aceluiaşi Regulament, se indică că: La întoc-
mirea referatului presentinţial, în cazul în care informaţiile acumulate 
permit acest lucru, consilierul de probaţiune formulează concluzii-
le 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.
Prin urmare, procurorul, în baza unui astfel de referat presentințial 
motivat, ar putea constata reieșind din informații clare că o persoana, 
inclusiv cea de până la 18 ani, ce a săvârșit pentru prima dată o faptă 
ușoară sau mai puțin gravă, având perspective înalte de reintegrare, 
poate fi corectată fără a fi supusă răspunderii penale, și în scopul ree-
ducării sale poate fi supusă la anumite măsuri educative sau la progra-
me probaționale.
De exemplu:
În cazul liberării de răspundere penală a minorilor (art. 54 CP), per-
soana în vârstă de până la 18 ani care a săvârșit pentru prima oară 
o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspun-
dere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a 
constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii 
penale. Totodată, persoanelor liberate de răspundere penală, li se apli-
că măsurile de constrîngere cu caracter educative, prevăzute la art. 
104 CP, cum ar fi și obligarea minorului de a participa la un program 
probaţional.
În cazul liberării de răspundere penală cu tragerea la răspundere 
contravenţională (art. 55 CP), persoana care a săvîrșit pentru prima 
oară o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă…etc, poate fi libera-
tă de răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională în 
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Capitolul IV. Utilizarea 
referatului presentințial la 
etapa judiciară

4.1 Rolul referatului presentințial în 
probatoriul penal. Solicitarea 
întocmirii referatului presentențial
Conform art. 8 alin. (1-3) din Legea cu privire la probațiune, nr. 8-XVI 
din 14/02/2008, în cadrul probaţiunii presentinţiale, în privinţa bănu-
itului, învinuitului, inculpatului care a împlinit vârsta de răspundere 
penală se întocmește referat presentinţial de evaluare psihosocială a 
personalităţii. Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a per-
sonalităţii se întocmește la demersul organului de urmărire penală, al 
procurorului sau al instanţei de judecată; În privinţa unui minor, re-
feratul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se întoc-
mește în mod obligatoriu, conform legislaţiei.
Coroborat cu prevederile legale expuse supra, legislația procesual-pe-
nală prevedere distinct două situații: primo – obligativitatea solicitării 
întocmirii referatului presentinţial de evaluare psihosocială a persona-
lităţii în privința acuzaților, conform art. 475 alin. (3) Cod de procedu-
ră penală (CPP), în cazul minorilor și secundo – posibilitatea/dreptul 
subiecților oficiali ai procesului penal (organul de urmărire penală, 
procuror, instanţa de judecată) de a solicita, conform prevederii art. 
385 alin. (1) pct. 7 Cod de procedură penală, pentru a lua în conside-
rare la adoptarea sentinței, în vederea individualizării pedepsei penale, 

ulterior la prezentarea poziției în fața organului de urmărire penală sau 
a instanței de judecată.
Referatul presentințial efectuat în mod motivat și complet, poate fi ex-
trem de util atât persoanei interesate, cât și apărătorului, care, extra-
polând datele colectate de la actorii și mediul social în care a interacți-
onat clientul său, pot evidenția circumstanțele atenuante cu privire la 
acesta și să contribuie la schimbarea situației sale în sens pozitiv.

3.2 Recomandări
1. Informarea consilierilor de probațiune despre mecanismele de li-

berare de răspundere penală la etapa inițială a urmăririi penale cu 
aplicarea măsurilor educative și de includere în programe proba-
ționale, pentru a conștientiza utilitatea referatelor la etapă cât mai 
precoce, de pe urma cărora ar avea de beneficiat și adulții.

2. Informarea avocaților despre rolul și utilitatea referatelor presen-
tințiale, competența consilierilor de probațiune, existența celor 42 
de birouri probaționale, și despre implementarea și esența progra-
melor probaționale.

3. Inițierea unei colaborări dintre birourile de probațiune cu avocații 
din cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat pentru 
informarea reciprocă despre utilizarea referatelor presentențiale și 
facilitarea activităților (de ex: identificarea făptuitorului, oportu-
nitatea efectuării referatului, colectarea informației necesare etc).

4. Încurajarea avocaților de a înainta solicitări de efectuare a refera-
telor presentințiale în privința adulților la etapa urmăririi penale, 
ca factor ce ar contribui la valorificarea posibilităților de a evita 
calea judiciară cu aplicarea unor măsuri non-penale, prin cererile 
de liberare de răspundere penală.

5. Informarea și încurajarea procurorilor de a dispune efectuarea refe-
ratelor presentințiale în privința adulților la etapa urmăririi penale, 
precum și de utilizare a căilor de dejudicarizare a cauzelor penale, 
prin liberarea de răspundere penală în cazul întrunirii condițiilor.
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referatului la urmărirea penală, trebuie să fie proactivă și să dispună 
biroului de probațiune întocmirea acestuia. Instanța de judecată nu 
este responsabilă de întocmirea referatului presentențial, deci obligația 
instanței de judecată este de diligență/mijloace și nu de rezultat, care 
este obligația consilierului de probațiune.
Din logica reglementărilor legale, solicitarea și întocmirea referatul 
presentinţial de evaluare psihosocială a personalității trebuie să fie re-
alizată la etapa urmăririi penale. Logica reglementării respective ține 
de necesitatea oferirii organului de urmărire penală a unui instrument 
informativ eficace în determinarea aspectelor psihosociale a perso-
nalității învinuitului, pentru motivarea stabilirii șansei de corectare/
reeducare a făptuitorului și eventual finalizarea, în condițiile legii, a 
procesului penal la faza urmăririi penale, prin aplicarea mecanismelor 
legale prevăzute la art. 483, art. 510–512 Cod de procedură penală.
De asemenea, prezența la materialele cauzei a referatului presentinţial 
de evaluare psihosocială a personalităţii, eliberează instanța de obliga-
ția de a acoperi omisiunea respectivă prin solicitarea la cerere sau ex 
officio a întocmirii referatului presentinţial de evaluare psihosocială a 
personalităţii.
Referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii la ma-
terialele cauzei reprezintă o sursă informațională relevantă, posibil de 
utilizat și verificat concomitent la etapa inițială a judecării cauzei și 
anume la stabilirea identității inculpatului, conform prevederilor art. 
358 Cod de procedură penală, în special circumstanțele de fapt ce țin 
de: situaţia familială și datele despre existenţa la întreţinerea lui a altor 
persoane; studiile; datele despre dizabilitate; și sui-generis alte date re-
feritoare la persoana inculpatului.
Instanța este obligată, având în vedere caracterul imperativ al prevede-
rilor art. 475 alin. (3) Cod de procedură penală, inclusiv în condițiile 
recunoașterii faptei incriminate/existenței acordului de recunoaștere 
a vinovăției/cererii privind examinarea cauzei în prevederile art. 364¹ 
Cod de procedură penală, de a solicita întocmirea referatului presen-
tinţial, chiar dacă aceasta poate conduce la amânarea ședințelor de ju-
decată, având ca punct de reper interesul superior al copilului.

recomandările serviciului de resocializare din ancheta efectuată20, în 
privința celorlalți acuzați.
Omiterea solicitării întocmirii referatului presentinţial de evaluare psi-
hosocială a minorului, prin sine însăși, nu implică nulitatea hotărîrii 
adoptate pe caz. Lipsa referatului presentinţial de evaluare psihoso-
cială a minorului, în situația omisiunii solicitării acestuia, reprezintă 
de jure o încălcare a normei imperative stipulate la art. 475 alin. (3) 
Cod de procedură penală, și de facto lipsește instanța de un instrument 
factologic informativ în individualizarea pedepsei penale. Totuși, omi-
siunea respectivă, în contextul prevederilor art. 251, 427 alin. (2), art. 
444 alin. (1) Cod de procedură penală, nu se încadrează în categoria 
nulităților absolute și nu poate servi, prin sine însăși, unic temei de 
casare a unei hotărâri judecătorești. De asemenea, este necesar de in-
dicat că la întocmirea referatului presentințial este imperativ necesară 
participarea inculpatului. În cazul refuzului ultimului de a participa la 
realizarea referatului presentințial, cât și în cazul altor situații indicate 
la pct. 8 din Regulamentul privind modul de întocmire a referatului 
presentințial de evaluare psihosocială a personalității, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Justiției nr. 292 din 02.05.2018, acesta nu este 
întocmit și se informează solicitantul printr-o notă informativă.
Astfel, instanța de judecată, în situația omisiunii solicitării întocmirii 

20 Legea cu privire la probațiune, nr. 8-XVI din 14/02/2008, nu prevede expres așa entitate 
distinctă, cu drept de a efectua anchete, ca serviciu de resocializare. Conform prevederilor 
art. 2² din Legea cu privire la probațiune, nr. 8-XVI din 14/02/2008, resocializarea presupune 
un proces de influenţă asupra subiectului probaţiunii (organizatoric, psihosocial, pedagogic, 
educativ etc.) în scop de schimbare a unor orientări negative, a comportamentului antisocial 
şi de întărire a rezultatelor corectării. Abordând sistematic prevederile legale sus indicate cu 
prevederile alin. (2) a art. 2², și art. 2³, constatăm că resocializarea este destinată persoanelor 
cauza penală în privința cărora s-a finalizat prin hotărârea instanţei de judecată, ordonanţa 
procurorului sau decretul de graţiere al Preşedintelui Republicii Moldova. Prin urmare, în 
situația în care judecătorul consideră necesar solicitarea referatului presentinţial de evaluare 
psihosocială a personalităţii, în privința altor persoane decât minorii, este necesar de motivat 
în drept prin invocarea combinată a prevederilor legale stipulate la art. 8 alin. (1) din Legea cu 
privire la probațiune, nr. 8-XVI din 14/02/2008, și art. 385 alin. (1) pct. 7 Cod de procedură 
penală, în situația în care resocializarea exclude persoanele acuzate a căror cauze se află pe 
rol.
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4.2 Rolul referatului presentințial la 
individualizarea pedepsei/
soluționarea cauzei penale
Soluționarea, în rezultatul deliberării, de către prima instanța, în fond 
a unei cauze penale finalizează cu pronunțarea unei sentințe22. Sentința 
constituie unul din cele mai importante acte ale justiției penale, prin 
care se aplică direct și nemijlocit legea. Sentinţa judecătorească soluţi-
onează cauza penală, de aceea ea trebuie să fie legală, întemeiată, mo-
tivată și achitabilă23.
Aplicabilitatea probatorie majoră a referatului presentințial se mani-
festă în cazul pronunțării sentințelor de condamnare și de încetare24, 
după caz.
Sentinţa de condamnare este un act al justiţiei penale în care instanța 
de judecată, în numele legii își exprimă hotărârea privind chestiunea 

22 Clasificarea sentințelor, conform art. 384 alin. (1) Cod de procedură penală, este următoarea: 
sentinţă de condamnare; sentinţă de achitare; sentinţă de încetare a procesului penal.

23 Echitatea presupune corelația între fapta incriminată constată şi pedeapsă penală aplicată. 
Pedeapsa trebuie să fie o reacţie individuală pentru fiecare caz în parte, judecătorul va aplica 
o pedeapsă care să fie proporţională faptei.

24 Conform art. 332 alin. (1-2) Cod de procedură penală, În cazul în care, pe parcursul judecării 
cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute în art. 275 pct. 5) – 9), 285 alin. (1) pct. 
1), 2), 4), 5), precum şi în cazurile prevăzute în art. 53–60 din Codul penal, instanţa, prin 
sentinţă motivată, încetează procesul penal în cauza respectivă; Concomitent cu încetarea 
procesului penal, instanţa ia măsurile respective prevăzute în art. 54 şi 55 din Codul penal, 
precum şi decide asupra chestiunilor prevăzute în art. 285 alin. (6). Conform art. 391 alin. (1) 
Cod de procedură penală, Sentinţa de încetare a procesului penal se adoptă dacă: 1) lipseşte 
plîngerea părţii vătămate, plîngerea a fost retrasă sau părţile s-au împăcat; 2) a intervenit 
decesul inculpatului; 3) persoana nu a atins vîrsta pentru tragere la răspundere penală; 4) 
există o hotărîre judecătorească definitivă asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă; 5) 
există o hotărîre a organului de urmărire penală asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi 
faptă de încetare a urmăririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmărire penală sau de 
clasare a procesului penal; 6) există alte circumstanţe care exclud sau condiţionează pornirea 
urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală; precum şi 7) în cazurile prevăzute în art. 
54–56 din Codul penal.

Din perspectiva probatoriului referatul presentinţial de evaluare psi-
hosocială a personalităţii reprezintă un document – mijloc material de 
probă, provenit de la persoană oficială juridică fiind expuse ori adeve-
rite circumstanțe care au importanță pentru cauză, fiind supus regimu-
lui juridic prevăzut la art. 157 Cod de procedură penală.
Instanța de judecată, având ca reper prevederea art. 385 alin. (1) pct. 7 
Cod de procedură penală, este în drept de a solicita întocmirea refera-
tului presentințial, în vederea individualizării pedepsei penale.
Conform datelor statisitice relevante, instanțele de judecată extrem 
de rar utilizează acest drept din varia motive. Considerăm că solici-
tarea întocmirii referatului pentru toți inculpații este inoportună din 
următoarele motive. Primo, avînd în vedere capacitatea instituțională/
logistică a birourilor de probațiune de a realiza în termen toate refere-
tatele presentințiale, secundo – referatul presentential nu întotdeauna, 
prin valoarea informativă relevantă, aduce plus valoare probatoriului 
procesual-penal.
Totuși, având în vedere specificul conținutului informativ al referatului 
presentințial21, în situația unor inculpați, care au comis infracțiuni ce 
vizează în special așa valori ca viața și sănătatea persoanei, libertatea, 
inclusiv sexuală, cinstea și demnitatea persoanei, patrimoniul, în de-
pendență de circumstanțele de fapt constatate, combinat cu posibili-
tatea aplicării, în condițiile legii, a prevederilor art. 55, 79, 90, 94 Cod 
penal, ar fi oportun din partea instanței de judecată de a solicita întoc-
mirea unui referat presentințial.

21 Referatul presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii este un document scris, cu 
caracter consultativ şi de orientare, având 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 şcolară, despre comportamentul, mediul familial, 
cercul de prieteni şi despre factorii care influenţează sau pot influenţa conduita lui generală.
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lex:LPLP20020418985
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aplicarea pedepsei, e necesar mai întâi să soluționeze chestiunea dacă 
inculpatul trebuie sau nu pedepsit pentru infracțiunea săvârșită.
Instanța de judecată trebuie să stabilească dacă persoana care a comis 
infracțiunea urmează a fi liberată de răspundere penală conform art. 
53 CP. Prin liberare de la răspundere penală se prezumă renunțarea 
statului la condamnarea și aplicarea unei pedepsei penale și înlocuirea 
acesteia cu sancțiuni contravenționale sau măsuri de siguranță cu ca-
racter medical sau educativ.
În aceste cazuri, instanța de judecată va adopta o sentință de încetare a 
procesului penal în baza art. 332 alin. (1) CPP. În cazul în care instanța 
de judecată nu stabilește temeiuri pentru aplicarea art. 53 CP, inculpa-
tul urmează a fi condamnat. În acest caz, instanța de judecată trebuie 
să verifice dacă aplicarea pedepsei penale este rațională. Astfel, dacă se 
va constata că există circumstanțele prevăzute de art. 89 CP, instanța 
de judecată poate dispune adoptarea unei sentințe de condamnare cu 
liberarea totală sau parțială de pedeapsa penală. Dacă există circum-
stanțe care atenuează sau agravează răspunderea penală, instanța de 
judecată le va indica expres, precum și va verifica care sunt efectele 
acestora asupra pedepsei ce urmează a fi stabilită. De asemenea, in-
stanță va stabili criteriile de individualizare a pedepsei aplicabile cauzei 
ce o soluționează (art. 75 CP).
Privitor la liberarea de răspundere penală, conform art. 53 Cod penal, 
instanța de judecată poate folosi referatele presentințiale la aplicarea 
art. 54, 55, 58 Cod penal. Astfel, Codul penal la articolele indicate su-
pra stipulează drept condiție constatarea că, corectarea persoanei care 
a săvârșit infracțiunea este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale 
(art. 54,55 Cod penal) sau persoana […] nu mai prezintă pericol social 
(art. 58 Cod penal). Pentru a constata circumstanțele respective, care 
țin, în principal, de evaluarea psihosocială a personalității acuzatu-
lui, este necesar de utilizat referatul presentințial25.

25 Vezi pct. 18.5, pct. 19.3, pct. 22 din Regulamentul privind modul de întocmire a referatului 
presentințial de evaluare psihosocială a personalității, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Justiției nr. 292 din 02/05/2018

despre vinovăţia acuzatului, și despre aplicarea măsurii de pedeapsă 
asupra lui. Pedeapsa penală se aplică persoanelor care au săvârșit in-
fracțiuni numai în baza unei sentințe pronunțate de către o instanță ju-
decătorească în cadrul unui proces penal. Adoptarea hotărârii privind 
aplicarea pedepsei penale este un proces complex și depinde de solu-
ționarea prealabilă de către instanța de judecată a chestiunilor de fapt 
și de drept. Sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri. 
Potrivit art. 389 alin. (4) CPP, sentinţa de condamnare se adoptă: – cu 
stabilirea pedepsei care urmează să fie executată; – cu stabilirea pedep-
sei, cu liberarea de executarea pedepsei. – fără stabilirea pedepsei, cu 
liberarea de răspundere penală sau de pedeapsă.
Pentru ca instanța de judecată să pronunțe o sentință legală, întemeiată 
și motivată legiuitorul în art. 385 CPP a legiferat chestiunile pe care 
trebuie să le soluționeze instanța de judecată la deliberarea și adopta-
rea sentinței. La soluționarea chestiunilor prevăzute la art. 385 alin. (1) 
pct. 1) – 4) CPP, instanța de judecată trebuie să răspundă la întrebările: 
1) dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; 2) 
dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; 3) dacă fapta întrunește 
elementele infracțiunii și de care lege penală anume este prevăzută ea; 
4) dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni.
Prin soluționarea aspectelor prevăzute la art. 385 alin. (1) pct. 1) – 4) 
CPP, instanța de judecată constată dacă s-au confirmat sau nu teme-
iurile de fapt prevăzute de legea penală pentru a-l atrage pe acuzat la 
răspundere penală și soluționează chestiunea privind vinovăția sau ne-
vinovăția acuzatului de săvârșirea infracțiunii pentru care acesta a fost 
pus sub învinuire.
Aspectele indicate la art. 385 alin. (1) pct. 5) – 9) CPP se referă la so-
luționarea de către instanța de judecată a chestiunii privind aplicarea 
pedepsei inculpatului pentru infracțiunea săvârșită. Constatarea ches-
tiunilor prevăzute în art. 385 alin. (1) pct. 1) – 4) CPP reprezintă pre-
mise pentru aplicarea pedepsei inculpatului.
Codul penal prevede și alte măsuri cu caracter penal ce pot fi aplicate 
celor vinovați de comiterea infracțiunilor. De aceea, conform art. 385 
alin. (1) pct. 5) CPP, instanța de judecată, stabilind premisele pentru 
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reeducării vinovatului, precum şi de condițiile de viață ale familiei 
acestuia.
Criteriile generale au caracter obligatoriu la individualizarea oricărei 
pedepse, la alegerea categoriei și termenului pedepsei, la stabilirea atât 
a pedepsei principale, cât și a celei complementare.
Aceste criterii nu pot fi utilizate separat, ci numai în ansamblu. 
Neglijarea unuia dintre aceste criterii la aplicarea pedepsei înseam-
nă că pedeapsa aplicată a fost individualizată contrar prevederilor 
legale și constituie temei pentru casarea sentinței (art. 427 alin. (1) 
pct. 10) CPP).
Individualizarea pedepsei se realizează de către instanța de judecată 
prin respectarea cerințelor art. 75 alin. (1) CP, de a ține cont la stabi-
lirea categoriei și termenului (mărimii) pedepsei de următorii factori: 
gravitatea infracțiunii săvârșite; motivul infracțiunii; persoana celui 
vinovat; circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răs-
punderea; influența pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării 
vinovatului.
În special, ne interesează aspectele ce țin de persoana celui vinovat, în 
contextul folosirii referatului presentințial. În particular, datele despre 
persoana care a săvârșit infracțiunea servesc conform art. 75 alin. (1) 
CP la individualizarea pedepsei.
La judecarea cauzei, instanța de judecată trebuie să studieze multila-
teral, în deplină măsură și obiectiv, toate circumstanțele și datele pre-
zentate care caracterizează atât negativ, cât și pozitiv persoana incul-
patului și care au o importanță esențială pentru stabilirea categoriei și 
mărimii pedepsei.
Principalele elemente care sunt luate în vedere de către instanțele jude-
cătorești pentru a-și exprima convingerea în legătură cu personalita-
tea infractorului la individualizarea pedepsei se referă la: datele despre 
starea psihico-fizică a infractorului (vârsta, starea sănătății psihice și 
fizice a infractorului, caracteristica lui psihologică și morală); carac-
teristica socială a infractorului până la săvârșirea infracțiunii (starea 
materială și familială, ocupația și modul de viață, nivelul intelectual și 
de pregătire profesională, atitudinea față de alți membri ai societății, 

Desigur, aceasta nu exclude principiul liberei aprecieri a probelor în 
procesul penal, dar asigură instanței de judecată un fundament pro-
batoriu complex care vizează aspecte psihosociale ale acuzatului, care 
vizează perioada de timp pre și post infracțiune, constatate de un pro-
fesionist în domeniu, de regulă imposibil altfel de perceput din restul 
materialului probator existent la dosar. Prin aceasta, instanța de jude-
cată va da un suport probator suplimentar aprecierii sale subiective 
asupra aspectelor psihosociale ale acuzatului, prin prisma corectării 
acestuia.
Individualizarea pedepsei își are fundamentul juridic în dispozițiile 
capitolului VIII al Părții Generale a CP26. Pedeapsa penală are drept 
scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum 
și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnați-
lor, cât și a altor persoane. Pentru ca pedeapsa aplicată inculpatului să 
atingă scopurile sus-menționate, legea penală stabilește anumite crite-
rii de individualizare a pedepsei.
Așa cum a fost menționat în capitolele anterioare, criteriile de indi-
vidualizare a pedepsei sunt cerințele de care instanța de judecată este 
obligată să se conducă. Codul penal stabilește criterii generale și cri-
terii speciale de individualizare a pedepsei. Criteriile generale de in-
dividualizare a pedepsei penale sunt prevăzute în art. 75 CP. Persoana 
recunoscută vinovată de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pe-
deapsă echitabilă în limitele fixate în Partea Specială a CP și în strictă 
conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului Penal. La stabi-
lirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont 
de gravitatea infracțiunii comise, de motivul acesteia, de persoana 
celui vinovat, de circumstanțele cauzei, care atenuează ori agravea-
ză răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării şi 

26 Suplimentar, în condițiile legii, pot fi aplicate dispozițiile procesual-penale privind 
individualizarea pedepsei penale a inculpatului: judecarea cauzei pe baza probelor 
administrate în faza de urmărire penală (art. 364¹ alin. (8) CPP); reducerea pedepsei 
inculpatului drept recompensă pentru încălcarea dreptului inculpatului (art. 385 alin. (5) 
CPP).
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infracțiune sau de infractor, care atenuează răspunderea penală28.
Din circumstanțele atenuante expuse supra, prin raportare la structura 
și conținutul referatului presentențial, sunt relevante următoarele.
Săvârşirea infracțiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări 
grele de ordin personal sau familial (lit. c) alin. (1) art. 76 CP).Sunt 
recunoscute drept împrejurări de ordin personal sau familial boala vi-
novatului sau a membrilor familiei lui, starea gravă a condițiilor de via-
ță și de trai, starea de depresie creată de pierderea locului de muncă și 
imposibilitatea de a-și găsi alt loc de muncă, etc. Ca infracțiune săvâr-
șită în urma unui concurs de împrejurări grele de ordin personal poate 
fi apreciată, de exemplu, însușirea unei sume de bani în proporții mari 
de către o persoană nevoită să comită această infracțiune pentru a-și 
întreține familia și pentru a ajuta și familia prietenului său care se afla 
în aceeași stare materială grea ca și a familiei sale. În afară de cele men-
ționate, instanța de judecată va trebui nu numai să indice în sentință 

28 Săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave; săvîrşirea 
infracţiunii de către un minor sau de către o persoană care a atins vîrsta de 18 ani, dar nu a 
atins vîrsta de 21 de ani; săvîrşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de împrejurări grele 
de ordin personal sau familial; săvîrşirea faptei de o persoană cu responsabilitate redusă; 
prevenirea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii săvîrşite, repararea 
benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate; autodenunţarea, contribuirea 
activă la descoperirea infracţiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoaşterea 
vinovăţiei; ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea; 
săvîrşirea infracţiunii ca rezultat al constrîngerii fizice sau psihice, ce nu înlătură caracterul 
penal al faptei, sau dată fiind dependenţa materială, de serviciu sau de altă natură; săvîrşirea 
infracţiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea involuntară 
sau forţată a substanţelor menţionate la art. 24 sau de consumarea de aceste substanţe 
fără a fi conştientă de efectul lor; săvîrşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale 
legitimei apărări, reţinerii infractorului, stării de extremă necesitate, riscului întemeiat 
sau ca rezultat al executării ordinului sau dispoziţiei superiorului; afectarea gravă, prin 
infracţiunea săvîrşită, a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru 
el, din cauza vîrstei înaintate a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe; expirarea, 
de la momentul comiterii infracţiunii, a cel puţin 2/3 din termenul de prescripţie pentru 
tragerea la răspundere penală, prevăzut pentru această infracţiune, sau depăşirea termenului 
rezonabil pentru examinarea cazului, ţinîndu-se cont de natura faptei, dacă tergiversarea 
nu a fost provocată de făptuitor. Instanţa de judecată poate considera drept circumstanţe 
atenuante şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin. (1).

antecedentele penale nestinse etc.); caracteristica infractorului după 
comiterea infracțiunii și atitudinea acestuia față de fapta săvârșită (re-
cunoașterea vinovăției și sincera căință, contribuirea la aflarea adevă-
rului în cauză și la descoperirea altor participanți la infracțiune, repa-
rarea prejudiciului material etc.). 27

Toate datele indicate supra, cu excepția aspectelor ce țin nemijlocit de 
exercitarea drepturilor procesuale de acuzat, pot fi regăsite în refera-
tul presentințial, fiind expuse în structura acestuia. Valoarea proba-
torie este determinată de faptul că informația respectivă trebuie să fie 
obiectivă, concretă, clară și coerentă, conform art. 4 din Regulamentul 
privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psi-
hosocială a personalității.
De asemenea, la elaborarea referatului consilierul de probațiune are o 
marjă de comunicare mult mai vastă decât ceilalți participanți la pro-
ces, având posibilitatea de a obține informații despre persoana acu-
zatului nu doar din acte oficiale, ci și din comunicarea nemijlocită cu 
terții, care nu au calitate de martori în cauza penală.
Datele ce caracterizează pozitiv persoana celui vinovat în funcție de 
circumstanțele concrete ale cauzei pot fi recunoscute și ca circumstan-
țe ce atenuează pedeapsa, chiar și în cazul în care ele nu sunt prevăzute 
ca atare în art. 76 CP. Însă dacă datele care caracterizează negativ per-
soana nu sunt prevăzute în art. 77 CP, instanța de judecată nu este în 
drept a le recunoaște ca circumstanțe agravante. În sentință, instanța 
de judecată este obligată nu numai să constate faptul că, la stabilirea 
pedepsei, se ține cont de datele personale ale condamnatului, ci și să 
indice concret care date sau circumstanțe stabilite demonstrează carac-
teristicile personale ale acestuia și rolul lor la stabilirea pedepsei.
Circumstanțele atenuante sunt prevăzute în art. 76 CP și constitu-
ie niște împrejurări care reflectă stări, calități sau situații legate de 

27 Ghid cu privire la aplicarea pedepsei, Chișinău 2015. Asociația Barourilor Americane, 
Inițiativa pentru Supremația Legii.
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Afectarea gravă, prin infracțiunea săvârşită, a făptuitorului acesteia 
sau greutatea poverii pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vârstei 
înaintate a acestuia, stării sănătății lui sau altor circumstanțe (lit. 
k) alin. (1) art. 76 CP) Aceste circumstanțe atenuante caracterizează 
pericolul social scăzut al persoanelor care în momentul tragerii la răs-
pundere penală pentru infracțiunea săvârșită se află în asemenea stări 
și pot servi nu numai ca circumstanțe atenuante la stabilirea pedepsei, 
ci și drept temei pentru liberarea de răspundere penală în legătură cu 
schimbarea situației în condițiile prevăzute de art. 58 CP sau pentru 
liberarea de pedeapsă în baza art. 94 CP30.
Pe lângă aceste circumstanțe atenuante, alin. (2) art. 76 CP dă instan-
țelor judecătorești dreptul să recunoască și alte circumstanțe ca ate-
nuante care nu sunt prevăzute în art. 76 alin. (1) CP. În practica judi-
ciară, instanțele judecătorești recunosc drept circumstanțe atenuante 
caracterizarea pozitivă a inculpatului de la locul de muncă, de trai sau 
de studii, faptul că anterior el nu a fost tras la răspundere penală sau 
condamnat, boala gravă a condamnatului, vârsta înaintată sau tânără a 
lui, lipsa consecințelor grave, meritele deosebite în anumite activități, 
rugămintea victimei de a nu-l pedepsi aspru pe condamnat, etc31.
Circumstanțele atenuante urmează a fi dovedite în procesul penal. 
Organul de urmărire penală are obligația de a lua toate măsurile pre-
văzute de lege pentru a evidenția circumstanțele care atenuează răs-
punderea penală (art. 19 alin. (3) CPP) și să le indice în rechizitoriu 
(alin. (2) art. 296 CPP). Dreptul de a prezenta probe pentru confirma-
rea circumstanțelor atenuante și de a cere de la instanță să țină cont de 
ele la stabilirea pedepsei îl au și inculpatul și apărătorul său (art. 66 și 
art. 68 alin. (2) CPP).
Condițiile de viață ale familiei inculpatului pot influența asupra ate-
nuării sau agravării pedepsei, însă numai în limitele în care pedeapsa 

30 Vezi pct. 19.4 din Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentințial de 
evaluare psihosocială a personalității

31 Vezi art. 9, art. 19 pct. 3 Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentințial 
de evaluare psihosocială a personalității,

împrejurările grele de ordin personal sau familial, ci este obligată să 
dezvăluie conținutul lor și să stabilească, că anume aceste împrejurări 
l-au determinat pe inculpat să comită infracțiunea29.
Ilegalitatea și imoralitatea acțiunilor victimei, dacă ele au provo-
cat infracțiunea (lit. g) alin. (1) art. 76 CP) Această circumstanță 
poate fi recunoscută drept atenuantă în prezența concomitentă a trei 
semne: Acțiunile care au provocat infracțiunea trebuie să fie imorale. 
Comportamentul imoral al victimei se poate manifesta prin ofensa ci-
nică adusă unei femei, rudelor și apropiaților vinovatului, insulta sen-
timentelor de patriotism, a mândriei naționale sau părintești, luarea 
în derâdere a defectelor fizice ale vinovatului, reproșul cinic de infi-
delitate conjugală și alte acțiuni cu caracter ofensator și de batjocură; 
Acțiunile imorale ale victimei trebuie să constituie cauza care a provo-
cat săvârșirea infracțiunii de către vinovat; Vinovatul a comis infracți-
unea în privința persoanei care a comis acțiunile imorale, dar nu și în 
privința persoanelor terțe.
Săvârşirea infracțiunii ca rezultat al constrângerii fizice sau psihice, 
ce nu înlătură caracterul penal al faptei sau, dată fiind dependența 
materială, de serviciu sau de altă natură (lit. h) alin. (1) art. 76 CP) 
Astfel, constrângerea fizică și psihică constituie o circumstanță atenu-
antă atunci când fapta săvârșită sub influența constrângerii fizice sau 
psihice nu întrunește condițiile prevăzute în alin. (1) art. 39 CP și nu 
cade sub incidența prevederilor alin. (2) art. 39 CP. Dependența mate-
rială, de serviciu sau de altă natură ca circumstanță atenuantă de fapt 
cuprinde orice situație în care o persoană se simte obligată față de altă 
persoană și ultima folosește această situație pentru a o determina pe 
cea dependentă să săvârșească infracțiunea. Însă, pentru a fi recunos-
cută ca circumstanță atenuantă, infractorul trebuie să fi săvârșit infrac-
țiunea în legătură cu această dependență a sa, indiferent de faptul dacă 
infracțiunea a fost comisă de făptuitor în interesele persoanei de care 
depinde sau împotriva ei.

29 Vezi pct. 19.3 Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentențial de 
evaluare psihosocială a personalității
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minorului în conformitate cu prevederile art. 93 CP. În acest caz, art. 
93 CP obligă instanța să examineze posibilitatea liberării minorului 
de pedeapsa penală nu numai pentru infracțiuni ușoare sau mai puțin 
grave, ci și pentru infracțiuni grave.
La soluționarea acestei chestiuni, instanța de judecată se călăuzește de 
criteriile prevăzute de art. 75 CP, luând în vedere și circumstanțele sta-
bilite în cadrul urmăririi penale și judecării cauzei în baza cerințelor 
art. 475 CPP.
Numai dacă se constată că scopurile pedepsei penale (art. 61 alin. (2) 
CP) nu pot fi atinse prin aplicarea măsurilor de constrângere cu ca-
racter educativ (art. 104 CP), instanța de judecată va individualiza pe-
deapsa (categoria, termenul sau mărimea ei), care urmează a fi aplicată 
minorului utilizând criteriile prevăzute de art. 75 CP.
În context, urmează să se întreprindă toate măsurile prevăzute de lege 
pentru a aplica inculpatului minor pedeapsa non-privativă de liber-
tate sau pentru a-i stabili o pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută 
de lege (art. 79 CP), ori pentru a dispune suspendarea condiționată a 
pedepsei în conformitate cu dispozițiile art. 90 CP (pct. 19 al hotărârii 
Plenului CSJ nr. 39 din 22.11.2004 „Cu privire la practica judiciară în 
cauzele penale privind minorii”).
La adoptarea sentinței, instanța urmează nu doar să reitereze criteriile 
generale de individualizare a pedepsei minorilor, ci să argumenteze 
prin ce este relevant pentru persoana în cauză fiecare criteriu prevăzut 
de lege, prin ce probe se confirmă fiecare din criteriile invocate.
O altă condiție prevăzută de art. 75 CP – la stabilirea categoriei și terme-
nului pedepsei, instanța de judecată trebuie să țină cont de gravitatea 
infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, 
de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, 
de influența pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinova-
tului, precum şi de condițiile de viață ale familiei acestuia.
Iar pentru minori, legiuitorul a prevăzut la art. 475 CPP circumstan-
țe suplimentare care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii, 
cum ar fi: 1) condițiile în care trăiește și este educat minorul, gradul 
de dezvoltare intelectuală, volitivă și psihologică a lui, particularitățile 

aplicată să nu fie contrară acestor scopuri. În acest scop, instanța tre-
buie să verifice dacă inculpatul are familie, componența familiei și ro-
lul lui în asigurarea materială a familiei, comportamentul inculpatului 
în familie și influența acestui comportament asupra educării copiilor, 
condițiile de trai etc.
Totodată, trebuie avut în vedere că, condițiile de viață ale familiei vi-
novatului pot influența atât pozitiv la aplicarea pedepsei inculpatului 
(vârsta înaintată a părinților care se află la întreținerea vinovatului sau 
vinovatul are la întreținere o familie cu mulți copii), cât și negativ (be-
țiile permanente și scandalurile în familie, comportamentul violent al 
vinovatului față de membrii familiei etc.). În orice caz, instanța de ju-
decată trebuie să numească concret în sentință condițiile de viață ale 
familiei vinovatului și să indice ce influență au avut ele la alegerea ca-
tegoriei și mărimii pedepsei aplicate inculpatului.
Individualizarea pedepsei minorului
La individualizarea pedepsei în cazul minorilor instanța urmează să 
ţină seama de nevoile speciale și variate ale minorilor, de diversitatea 
măsurilor posibile, prevăzute de lege de aplicare a pedepsei copilului.
Conform art. 75 alin. (3) CP, pentru săvârșirea unei infracțiuni ușoa-
re sau mai puțin grave, minorului i se aplică pedeapsa numai dacă se 
apreciază că luarea măsurii cu caracter educativ nu este suficientă pen-
tru corectarea acestuia.
În dispoziția art. 75 alin. (3) CP este legiferat, de fapt, un criteriu de 
individualizare a răspunderii penale a minorului, care a săvârșit o in-
fracțiune ușoară sau mai puțin gravă, de către instanța de judecată la 
judecarea cauzei în fond până la adoptarea sentinței. Or, în procesele 
penale ale minorilor, instanța de judecată, conform art. 483 alin. (5) 
CPP, este în drept să înceteze procesul penal în temeiurile prevăzute 
de art. 483 alin. (1) CPP și să-l libereze pe minor de răspundere penală 
în baza art. 54 CP cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 
educativ.
Mai mult, dacă instanța de judecată nu a aplicat prevederile art. 483 
alin. (5) CPP, potrivit art. 486–487 CPP, ea trebuie să examineze, la 
adoptarea sentinței, mai întâi posibilitatea liberării de pedeapsă a 
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93 CP, instanța este obligată să menționeze în sentință necesitatea in-
formării despre aceasta a organului respectiv specializat de stat și să-i 
pună în sarcină efectuarea controlului asupra comportării minorului 
condamnat.
La stabilirea pedepsei minorului, în temeiul art. 485 CPP, dacă exis-
tă în cauza respectivă condițiile prevăzute de art. 90 CP, instanța este 
obligată să examineze posibilitatea suspendării condiționate a execută-
rii pedepsei de către minor. Dacă instanța a ajuns la concluzia că există 
posibilitatea suspendării condiționate a executării pedepsei de către 
minor, îi va stabili un termen de probă de până la 5 ani, iar în temeiul 
alin (6) art. 90 CP, îl poate obliga pe minor în termenul de probă să 
exercite una sau mai multe din următoarele obligații: a) să nu-și schim-
be domiciliul fără consimțământul organului competent; b) să nu frec-
venteze 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 susținere materială familiei 
victimei; e) să repare daunele cauzate în termenul stabilit de instanță.

4.3 Condamnarea cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei 
(art. 90 CP) și liberarea de pedeapsă 
datorită schimbării situației 
(art. 94 CP)
Instanța de judecată, la adoptarea sentinței, soluționează chestiunile ce 
se referă la săvârșirea infracțiunii de către inculpat, încadrarea ei ju-
ridică, măsura de pedeapsă ce urmează să fie stabilită inculpatului și 
dacă măsura de pedeapsă stabilită trebuie să fie executată sau nu de 
inculpat. Ulterior stabilirii pedepsei potrivit tuturor criteriilor generale 
de individualizare a pedepsei (art. 75 din CP), continuând operațiunea 

caracterului și temperamentului, interesele și necesitățile lui; 2) influ-
ența adulților sau a altor minori asupra minorului; 3) cauzele și con-
dițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, și, pentru a stabili 
aceste circumstanțe, urmează a fi în mod obligatoriu dispusă întocmi-
rea referatului presentențial de evaluare psihosocială a minorului.
La stabilirea pedepsei minorului, instanța în hotărârea sa urmează să 
argumenteze fiecare din aceste circumstanțe cu indicarea probelor care 
le confirmă sau, după caz, le infirmă, să dea apreciere referatului pre-
sentințial de evaluare psihosocială a minorului și, în cazul în care nu 
este de acord cu concluziile și propunerile din referat, instanța urmea-
ză să motiveze respingerea acestora.
Legiuitorul, la art. 75 alin. (2) CP, a prevăzut că o pedeapsă mai aspră, 
din categoria celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, 
se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din seria 
celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. La stabili-
rea pedepsei unui minor pentru o infracțiune pentru care sunt prevă-
zute pedepse alternative, instanța urmează să motiveze de ce aplică o 
pedeapsă mai gravă din șirul celor alternative și care sunt argumentele 
care au dus la concluzia instanței că o pedeapsă mai blândă din cele 
prevăzute de lege nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
Aplicarea pedepsei cu închisoare unui minor trebuie să fie ultima so-
luție a instanței şi doar în cazul în care o altă pedeapsă nu va atinge 
scopul acesteia. La adoptarea sentinței în privința minorului, instanța 
este obligată, în temeiul art. 485 CPP, să examineze posibilitatea liberă-
rii de pedeapsă a acestuia în conformitate cu dispozițiile art. 93 CP sau 
a suspendării condiționate a executării pedepsei, conform dispozițiilor 
art. 90 CP. Concluziile instanței pe marginea acestor chestiuni urmea-
ză să fie reflectate în hotărârea judecătorească.
În cazul în care instanța va constata posibilitatea liberării minorului de 
pedeapsa penală, în virtutea art. 104 CP, va dispune aplicarea uneia sau 
a mai multor măsuri de constrângere cu caracter educativ.
Lista măsurilor de constrângere cu caracter educativ menționate 
este exhaustivă și instanța nu poate aplica altele decât cele prevăzu-
te de lege. În cazul eliberării de pedeapsă a minorului în temeiul art. 
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Având în vedere că suspendarea condiționată a executării pedep-
sei poate fi aplicată atât făptuitorilor adulți, cât și celor minori, 
trebuie reținut că în cauzele penale privind minorii organul de 
urmărire penală are obligația de a dispune întocmirea referatului 
presentințial de evaluare psihosocială a minorului (alin. (3) art. 
475 CPP).
Aprecierea instanței că scopul poate fi atins şi fără executarea aces-
teia. O condiție prevăzută expres în alin. (1) art. 90 din CP constituie 
concluzia instanței că nu este rațional ca făptuitorul să execute pedeap-
sa stabilită. Astfel, este prerogativa instanței de judecată să aprecieze că 
scopul pedepsei poate fi atins chiar și fără executarea efectivă a aceste-
ia. În formarea convingerii, instanța de judecată ține cont de totalita-
tea condițiilor expres prevăzute de lege, inclusiv are în vedere întreaga 
conduită a condamnatului înainte de săvârșirea faptei, după săvârșirea 
faptei, în timpul judecății, precum și alte aspecte ce privesc persona-
litatea infractorului, bazându-se pe materialele cauzei administrate în 
cadrul cercetării judecătorești.
Deși legea nu îngrădește libertatea instanței de judecată de a-și for-
ma convingerea cu privire la posibilitatea făptuitorului de a se corecta 
fără executarea efectivă a pedepsei, ea obligă instanța să-și motiveze 
hotărârea de suspendare condiționată a executării pedepsei, indicând 
precis acele motive pe care s-a întemeiat convingerea ei.
Prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege nu se creează un drept 
pentru condamnat, ci doar o vocație a acestuia la această măsură de 
individualizare judiciară a pedepsei. Prin dispunerea acestei măsuri se 
evită, totodată, urmările pe care le atrage după sine pedeapsa închisorii 
prin izolarea condamnatului de societate.
Aplicarea art. 94 CP constituie alegerea unei forme restrânse de rea-
lizare a răspunderii penale care constă în condamnarea persoanei vi-
novate cu liberarea de pedeapsă penală datorită schimbării situației. 
O astfel de condamnare nu este însoțită de aplicarea anumitor cerințe 
față de condamnat și nu este condiționată de comportamentul lui după 
condamnare, este definitivă și stinge antecedentele penale potrivit pre-
vederilor alin. (1) lit. a) art. 111 CP.

de individualizare cu privire la săvârșirea infracțiunii, ținând cont de 
circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, instanța de judecată 
poate dispune neexecutarea pedepsei aplicate vinovatului. Suspendarea 
condiționată a executării pedepsei constă în dispoziția luată de instanța 
de judecată prin sentința de condamnare de a suspenda, pe o anumită 
durată și în anumite condiții, executarea pedepsei pronunțate. Astfel, 
suspendarea condiționată, ca mijloc de individualizare a pedepsei, con-
feră instanței de judecată posibilitatea ca, pe lângă stabilirea cuantumu-
lui pedepsei, să se pronunțe și asupra modului de executare.
Condițiile privind acordarea suspendării condiționate a executării pe-
depsei prevăzute de art. 90 CP se referă la: pedeapsa aplicată și natura 
infracțiunii; circumstanțele cauzei şi persoana infractorului; aprecie-
rea instanței că scopul poate fi atins şi fără executarea acesteia.
Circumstanțele cauzei, potrivit art. 75 CP, se referă atât la cele care 
atenuează, cât și la cele care agravează răspunderea, de care instanța 
este obligată să țină cont la individualizarea pedepsei (a se vedea art. 
76 și art. 77 CP).
Persoana celui vinovat – instanța trebuie să efectueze o analiză amplă 
a personalității infractorului, să dispună de date referitoare la calită-
țile fizice și psihice ale celui vinovat manifestate prin fapta comisă, în 
perioada premergătoare săvârșirii faptei prejudiciabile și după săvâr-
șirea acesteia, în timpul judecății (aspectele social-psihologice, nivelul 
de instruire școlară, studiile, activitatea social utilă/muncă, comporta-
mentul, mediul familial, intelectul, caracterul, temperamentul, vârsta, 
factorii care influențează sau pot influența conduita lui generală, ante-
cedentele ș. a.) etc.
Aceste circumstanțe pot fi stabilite prin prezentarea documentelor ne-
cesare, ascultarea persoanelor, care ar putea comunica datele respecti-
ve, luând în considerare și recomandările serviciului de resocializare, 
dacă o asemenea anchetă a fost efectuată (alin. (1) pct. 7) art. 385 CPP).
În cazul în care în cadrul urmăririi penale nu a fost întocmit referatul 
presentințial, iar la judecarea cauzei apare necesitatea evaluării psi-
hosociale a personalității inculpatului, instanța de judecată dispune 
întocmirea lui de către organul de probațiune.
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[…] după presupusa faptă comisă, și perspectivele de reintegrare în 
societate, conform pct. 19 din Regulamentul privind modul de întoc-
mire a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității.
Conform pct. 23 din Regulamentul privind modul de întocmire a 
referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității, la 
întocmirea referatului presentinţial, în cazul în care informaţiile acu-
mulate permit acest lucru, consilierul de probaţiune formulează con-
cluziile 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 educaţionale.
Consilierul de probațiune nu este obligat să formuleze concluziile sale 
cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării unei anumite 
măsuri de ordin penal în raport cu personalitatea celui evaluat, fiind 
condiționat de cantitatea și calitatea informației acumulate în măsura 
în care să ofere posibilitatea de a prezenta motivat concluziile respecti-
ve. Constatăm că termenul măsuri de ordin penal este unul ambiguu, 
sub aspectul că nu este utilizat ad litteram în alte acte legislative.
Aplicând interpretarea literală, combinată cu interpretarea sistematică, 
raportând la scopul, domeniul de activitate a consilierului de probați-
une, conchidem că, este vorba despre aplicarea măsurilor de siguran-
ță – măsuri de constrângere cu caracter educativ (art. 104 Cod penal). 
Consilierul de probațiune, întocmind referatul presentințial, trebuie să 
prezinte faptele/stările constatate nepărtinitor, respectând principiul 
prezumției nevinovăției, să aprecieze obiectiv cele observate.
Concluziile referatului presentințial vor prezenta un real folos pentru 
actorii justiției atunci când constatările inserate vor putea fi utilizate la 
motivarea actelor procedurale. Astfel, dacă referatul va prezenta infor-
mații relevante privind circumstanțele de fapt care formează obiectul 
probațiunii privind personalitatea făptuitorului, prin abordarea profi-
lului psihosocial al acestuia, relațiilor sale cu mediul familial și social, 
perspectiva de reintegrare în societate, instanța le va insera în motiva-
rea sentinței.
Este necesar ca referatul presentințial să prezinte concluzii clare: con-
știentizează și regretă fapta; nu are preocupări de natură antisocială și 

În conformitate cu prevederile art. 94 CP, condițiile liberării de pe-
deapsă penală datorită schimbării situației, sunt următoarele: persoana 
a săvârșit o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă; la data judecării 
cauzei, fapta săvârșită și-a pierdut caracterul prejudiciabil; în virtutea 
comportării ireproșabile după săvârșirea infracțiunii, persoana respec-
tivă se poate corecta fără executarea pedepsei.
Aceste condiții sunt cumulative și trebuie să existe la data judecării 
cauzei. În același timp, pentru liberarea de pedeapsa penală în condi-
țiile art. 94 CP, este nevoie să se întrunească și condiția cu referire la 
comportamentul ireproșabil al persoanei vinovate după săvârșirea in-
fracțiunii, care denotă posibilitatea corectării fără executarea pedepsei. 
„Schimbarea situației” referitoare la voința făptuitorului are în vedere 
astfel de circumstanțe (elemente de fapt, date, stări, cum ar fi: înrolarea 
în serviciul militar în termen, înregistrarea căsătoriei, nașterea copilu-
lui, schimbarea locului de muncă, de trai etc.) drept urmare a cărora 
persoana care a săvârșit infracțiunea obține o altă apreciere morală, 
socială și juridică, care diminuează esențial pericolul social al subiec-
tului infracțiunii.
La analiza îndeplinirii acestei condiții, instanța de judecată va avea în 
vedere toate datele și informațiile ce pot caracteriza personalitatea ce-
lui care a săvârșit infracțiunea, după comiterea ei, în sensul că făptuito-
rul în această perioadă de timp a dat dovadă de o bună comportare și 
a respectat întocmai legile și regulile de conviețuire socială. Totodată, 
instanța de judecată va ține cont, în special, de atitudinea celui vinovat 
față de infracțiunea comisă, recunoașterea vinovăției și căința sinceră, 
contribuția la acumularea probelor și la stabilirea adevărului, preveni-
rea de către vinovat a urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii săvârșite, 
repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate.
Toate aceste date, circumstanțe trebuie să conducă instanța de judecată 
la concluzia că, pentru corectarea făptuitorului, în noile condiții, nu 
este necesară executarea pedepsei penale.
În acest sens, referatul presentențial ar fi o sursă informativă imperati-
vă pentru constatarea circumstanțelor indicate, având în vedere că ne-
cesitatea stabilirii datelor privind comportamentul […]  inculpatului 
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nici colegi/prieteni implicați în comiterea infracțiunilor; beneficiază 
de sprijinul familiei; considerată o persoană serioasă, fiind stimat în 
comunitate; motivație privind continuarea studiilor/angajarea la ser-
viciu, etc.
Astfel, referatul presentințial nu va fi doar un act formal, care trebuie 
anexat la materialele cauzei, ci va constitui o primă sursă de informare 
privind personalitatea acuzatului și va determina modalitățile de co-
rectare a acestuia.

4.4 Recomandări
• Instanța de judecată, în situația omisiunii solicitării întocmirii 

referatului la etapa urmăririi penale, trebuie să fie proactivă și să 
dispună biroului de probațiune întocmirea acestuia.

• În situația unor inculpați, care au comis infracțiuni ce vizează, 
în special, așa valori ca viața și sănătatea persoanei, libertatea, 
inclusiv sexuală, cinstea și demnitatea persoanei, patrimoniul, 
în dependență de circumstanțele de fapt constatate, în cumul cu 
posibilitatea aplicării, în condițiile legii, a prevederilor art. 55, 79, 
90, 94 Cod penal, ar fi oportun, din partea instanței de judecată, 
de a solicita întocmirea unui referat presentințial.

• Instanța de judecată, utilizând referatului presentințial în procesul 
individualizării pedepsei penale, va da un suport probator supli-
mentar aprecierii sale subiective asupra aspectelor psihosociale 
ale acuzatului, prin prisma corectării acestuia.

• În situația în care referatul presentințial va conține informații 
relevante privind circumstanțele de fapt care formează obiectul 
probațiunii privind personalitatea făptuitorului, prin abordarea 
profilului psihosocial al acestuia, relațiilor sale cu mediul familial 
și social, perspectiva de reintegrare în societate, instanța de jude-
cată le va insera în motivarea sentinței.
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