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I. Informații preliminare 

 

Probațiunea, per ansamblu, este o parte integrantă a sistemului de justiție 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 personalităţii 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 

penitenciară, probaţiune postpenitenciară, probațiunea juvenilă. 

 

Elementul-cheie al probațiunii presentințaile îl constituie referatul presentințial de evaluare 

psihosocială a personalităţii, care se întocmește 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 privinţa unui minor, 

referatul presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii se întocmeşte 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 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 specificare și nu condiționează elaborarea referatelor pentru adulți doar în 

anumite situații, pentru anumite categorii de infracțiuni, iar analiza “personalității 

vinovatului” este o condiție generală, prevăzută de legea penală, absolut necesară în toate 

cazurile, fapt ce reiese din art. 75 Cod Penal al RM: „la stabilirea categoriei şi termenului 

pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul 

acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează 

răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, 

precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia”. Analiza personalității vinovatului este 

importantă și în cazul liberării de pedeapsă penală cu aplicarea alternativelor la detențiune. 

În plus, evidențiem că modificările recente în cadrul legii penale art. 901 Cod Penal RM 

(condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei) accentuează, încă o dată, pe 

lângă prevederile art. 90 CPRM (condamnarea cu suspendarea condiționată a executării 

pedepsei) necesitatea evaluării pesonalității făptuitorului pentru a justifica temeiul aplicării 

condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei : „ În cazul în care instanţa de 

judecată, ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de personalitatea vinovatului, ajunge la 

concluzia că nu este raţional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în 

penitenciar, aceasta poate dispune suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate 

vinovatului, indicînd în hotărîre perioada de executare a pedepsei în închisoare și perioada 

de probațiune sau, după caz, termenul de probă, precum și motivele condamnării cu 

suspendarea parțială a executării pedepsei”. 
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Activitatea nemijlocită cu subiecţii probaţiunii se desfăşoară de către consilierii de probaţiune, 

care, în contextul probațiunii presentințiale au misiunea de a întocmi referate presentințiale. 

Astfel, consilierii de probațiune realizează o activitate de investigație, analiză, cercetare, 

colaborând cu autoritățile relevante și cu organele de drept în scopul obținerii infomațiilor 

pertinente cauzei penale. 

În cadrul acestui raport ne-am propus să analizăm, în special, percepția consilierilor de 

probațiune vis-a-vis de anumite aspecte importante pentru dezvoltarea probațiunii 

presentințiale, în scopul punctării problemelor existente în sistem, cu sprijinul specialiștilor 

din același sistem. 

 

II. Repere normative: 

 

1. Legea nr. 8 cu privire la probațiune din 14.02.2008 

2. Codul Penal al RM, din 18.04.2002, în vigoare din 12 .06.2003 

3. Codul de procedură penală al RM, din 14.03.2003, în vigoare din 12 iunie 2003 

4. ORDIN Nr. 560 din  31.12.2008 cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei 

contractului de acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de 

detenţie şi a regulilor privind modul de întocmire a referatului presentinţial de 

evaluare a personalităţii 

5. Recomandarea Oficiului Central al Probațiunii nr.25 din 2014,  privind întocmirea 

referatelor presentințiale de evaluare a personalității 

6. Proiectul ordinului ministrului justiției cu referire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii (proiect 

remis spre coordonare). 

 

 

III. Baza metodologică utilizată. 

 

Raportul este întocmit în baza datelor calitative, cercetarea axându-se pe: 

 

 Analiza chestionarului (Anexa 1) expediat în adresa consilierilor de probațiune care 

conține întrebări deschise, înglobând 3 compartimente (cooperarea inter-instituțională, 

rolul și calitatea referatului presentințial și instruirile în domeniul probațiunii de care au 

beneficiat consilierii de probațiune). Menționăm că au fost recepționate răspunsuri din 

partea tuturor birourilor teritoriale de probațiune (42)1, în total, fiind chestionați 49 

consilieri de probațiune. 

 

 Analiza a 25 referate presentințiale oferite de Inspectoratul Național de Probațiune (INP). 

 

 Analiza actelor normative pertinente (repere normative din p.II al raportului). 

 

 

 

                                                           
1 http://probatiune.gov.md/?go=page&p=49. 
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Datele cantitative utilizate se referă la perioada 2016-2017, oferite de INP, în particular, țin 

de numărul referatelor presentințiale solicitate în perioada indicată, în privința minorilor și 

adulților, de autoritățile prevăzute de lege: organ de urmărire penală, procuror, instanța de 

judecată. 

 

 

IV. Analiza chestionarelor  

Constatările ce derivă din răspunsurile în baza chestionarul elaborat de Asociația pentru 

Justiție Penală Participativă (AJPP) vor fi elucidate pe categorii, în baza structurii acestuia. 

 

A.  Cooperarea inter-instituțională 

Colaborarea instituțională în scopul întocmirii referatelor presentințiale pentru adulți și minori 

se realizează, în special, cu autoritatea publică locală (APL), direcția asistență socială și 

protecția familiei (DASPF), inspectoratul de poliție (IP), procuratură, instanța de judecată, 

instituții medicale, instituții de învățământ.  

La compartimentul ce vizează cooperarea inter-intituțională răspunsurile sunt împărțite, 

jumătate dintre cei chestionați au evidențiat anumite dificultăți întâmpinate în procesul 

colaborării cu anumite autorități, care influențează într-o manieră negativă calitatea referatului 

presentințial.  

Astfel, dificultățile frecvent întâmpinate în procesul elaborării referatelor presentințiale, în 

opinia consilierilor de probațiune, pot fi rezumate:   

 căutarea şi stabilirea contactului cu persoana în privinţa căreia se solicită referatul uneori 

este dificilă, în cazul în care beneficiarul nu locuieşte la adresa indicată, iar în unele cazuri 

autorităţile publice locale nu dispun de informaţie ce ţine de familia lărgită a 

beneficiarului, necunoscînd membrii familiei şi locul aflării lor; 

 termene reduse privind obținerea informației relevante pentru a întocmi referatul; 

 informațiile de la APL, IP, DASPF etc. parvin la biroul de probațiune cu întîrziere, ceea ce 

împiedică întocmirea referatului presentințial în termenele stabilite de lege; 

 este o problemă ce ţine de cazurile în  care cauzele penale sunt clasate, însă se solicită 

întocmirea referatelor, nu sunt clare acţiunile consilierului de probaţiune în aceste situații;  

 colectarea informației pentru întocmirea referatului presentințial, în particular, stabilirea 

adresei, informații despre mediul social și familial este mai dificilă în cazul minorilor 

arestați preventiv și necesită mai mult timp și mai multe eforturi; 

 lipsa unei colaborări eficiente cu Direcția asistență socială și protecție a familiei în unele 

raioane, uneori, DASPF nu oferă informaţie veridică despre statutul social al familiei, 

limitîndu-se doar la ancheta socială. 

 centrul medicilor de familie refuză să ofere informaţii despre starea sănătăţii minorului 

fără permisiunea scrisă a reprezentantului legal;  

 în unele cazuri, inspectoratele de poliție nu oferă informaţie amplă despre cauza penală.  

Rezultatele chestionarului ne oferă temeiul de a constata o colaborare defectuoasă în multe 

cazuri descrise, colaborarea fiind una formală, fiind impusă de anumite rigori prevăzute în 

scopul elaborării unui referat presentințial. Informație incompletă, dublarea răspunsurilor, 
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tergiversarea informării consilierilor de probațiune sunt doar anumite aspecte lacunare în 

procesul cooperării instituționale.  

O altă latură deficitară ține de calitatea informației obținute de la autorități, care, probabil, se 

datorează cooperării formale și termenului redus oferit de actele normative în vigoare cu 

privire la întocmirea referatului presentințial.  

Cu referire la termenul de întocmire a unui referat presentințial,  acesta este un impediment,  

în vederea realizarii unui produs calitativ, în condițiile actuale, potrivit opiniei celor 

chestionați. Astfel, anexa nr.2 „Reguli privind modul de întocmire a referatului presentinţial 

de evaluare a personalităţii” la Ordinul ministrului justiţiei nr. 560 din 31 decembrie 2008, cu 

privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare a asistenţei psihosociale 

persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind modul de întocmire a 

referatului presentinţial de evaluare a personalităţii, prevede: „Referatul presentinţial se 

înaintează solicitantului în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. 

Consilierul de probaţiune menţine legătura permanentă cu solicitantul pe perioada colectării 

de informaţii. În cazul în care procesul de colectare a informaţiilor pentru referatul 

presentinţial necesită timp, termenul poate fi prelungit de către şeful oficiului de executare cu 

încă 5 zile lucrătoare, despre aceasta fiind informat solicitantul”, prevederi similare fiind 

stipulate și în Recomandarea Oficiului Central al Probațiunii nr.25 din 2014, privind 

întocmirea referatelor presentințiale de evaluare a personalității. 

Un termen mai extins este stipulat în proiectul ordinului ministrului justiției cu referire la 

aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a 

personalităţii care prevede la p.13: „Referatul presentinţial se înaintează solicitantului în 

termen de cel mult 21 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Consilierul de probaţiune 

menţine legătura cu solicitantul pe perioada colectării de informaţii şi întocmirii referatului 

presentenţial. În cazul în care procesul de colectare a informaţiilor întîrzie întocmirea 

referatului presentinţial, termenul realizării acestuia şi remiterii în adresa solicitantului 

poate fi prelungit de către şeful biroului de probaţiune cu pînă la 10 zile lucrătoare, despre 

aceasta fiind informat solicitantul.”2 

O întrebare aparte inclusă în chestionarul analizat se referă la cooperarea între birourile de 

probațiune și instanța de judecată pentru a fi discutate probleme de practică instituțională. 

Majoritatea răspunsurilor parvenite din partea birourilor teritoriale de probațiune se axează pe 

ideea că această cooperare se realizeaza la necesitate, la solicitarea uneia dintre părți, sau 

ocazional în cadrul meselor rotunde organizate. Totuși, aspectele abordate nu vizează, în 

special, referatele presentințiale, ci, mai degrabă, alte aspecte ale probațiunii (programele 

probaționale în cadrul birourilor, monitorizarea electronică, etc.). Or, lipsa menținerii unei 

cooperări constante cu instanța de judecată pe segmentul probațiunii presentințiale exclude 

consolidarea unei practici de a fi discutate aspectele problematice în domeniu. 

Cu referire la întrebarea cine solicită cel mai des referatele presentinţiale, răspunsul cel mai 

frecvent se referă la organul de urmările penală, în raport cu procuratura și instanța de 

judecată. Referindu-ne la raportul procentual, ar fi 80-90% rapoarte solicitate de poliție și 

vreo10-20 % solicitări parvenite din partea procuraturii. Cu referire la instanța de judecată nu 

a fost nicio mențiune, faptul datorându-se, probabil, existenței referatului presentințial 

                                                           
2 http://justice.gov.md/public/files/2018/transparenta_in_procesul_decizional/ianuarie/PO17012018.pdf 
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solicitat de organul de urmărire penală sau procuratură până la transmiterea cauzei în instanța 

de judecată. În acest sens, datele statistice oferite de Inspectoratul Național de Probațiune 

demonstrează că pe parcursul anului 2017, instanțele de judecată au solicitat doar 14 referate 

presentințiale, de către procuraturi au fost solicitate 139 de referate, iar de organul de urmărire 

penală - 916. 

 

 Solicitantul       Anul 2016 2017  

Organele de urmărire penală 539 916 

Procuratura 536 139 

Instanţa de judecată 12 14 

Total 1087 1069 

  908 minori/ 184 adulţi 1004 minori/65 adulţi 

 

B. Rolul și calitatea referatului presentințial 

Fiind analizate răspunsurile consilierilor de probațiune în privința utilității întocmirii 

referatelor presentințiale  în cazul învinuiților/inculpaților 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 urmăririi penale, or, scopul 

și utilitatea unui asemenea referat ține de influența 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 caracterul informativ cu privire la 

personalitatea făptuitorului pentru organul de urmărire penală și procuror. 

 Chestionarele relevă și categoriile de infracțiuni pentru care sunt solicitate 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 ordinii publice, în special, huliganismul (art 287 Cod Penal (CPRM)). 

Regretabil este faptul că în foarte puține cazuri au fost solicitate referatele 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, compartiv cu 1004 referate solicitate pentru minori, spre deosebire 

de 184 referate solicitate pentru adulți în 2016 și 908 pentru minori (tabel supra)3.  

Faptul menționat i-a determinat, probabil, pe mulți dintre consilierii de probațiune să 

menționeze despre inutilitatea referatelor presentințiale 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 făptuitorului fiind 

între 18-19 ani.  

La întrebarea cum apreciază consilierii de probațiune noile modificări în cadrul legii penale, 

alin. (1) art. 901 Cod penal, unde se evidenţiază că, în calitate de condiţie pentru liberarea cu 

                                                           
3 http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Statistica/2017/Date%20statistice%2012_2017.pdf 
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suspendarea parţială a executării pedepsei, se va ţine cont de „personalitatea făptuitorului” , 

răspunsurile sunt pozitive, menționându-se, încă o dată, despre influența și importanța 

referatului în procesului individualizării pedepsei penale.  

Unii dintre consilierii chestionați consideră relevant și important ca referatul presentințial să 

conțină recomandări cu privire la categoria pedepsei penale. Alții sunt de părerea că referatul 

trebuie să se limiteze doar la descrierea personalității făptuitorului în baza materialelor 

solicitate, sau să recomande doar anumite programe probaționale pe care ar putea să le urmeze 

infractorul minor, în caz contrar, ar exista o depășire a atribuțiilor consilierului de probațiune. 

Apreciem pozitiv și benefic posibilitatea formularii de către consilierul de probațiune a unor 

recomandări cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării unei anumite măsuri de 

ordin penal, unor programe probaționale, educative fie corecționale în raport cu persoana 

evaluată, spre deosebire de Recomandarea Oficiului Central al Probațiunii nr.25 din 2014, 

care prevede expres interdicția unor astfel de recomandări (p.9 din Recomandare)4. 

Menționăm că sprijinim acest aspect, optând chiar pentru obligativitatea recomandărilor, 

deoarece scopul unui referat presentințial este de a conține informații utile și pertinente 

cazului, astfel încât să influențeze în mare măsură aplicarea unei pedepse proporționale în 

raport cu gravitatea faptei comise. În plus, recomandarea care poate fi făcută de consilierul de 

probațiune trebuie să fie bazată pe cercetarea multiaspectuală a informațiior obținute și 

evaluările realizate, astfel încât instanța de judecată să poată ține cont de aceste informații în 

procesul individualizării pedepsei penale, prin urmare, nu poate fi vorba de nicio imixtiune în 

procesul de stabililire a pedepsei penale. 

De altfel, proiectul ordinului ministrului justiției cu referire la aprobarea Regulamentului 

privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii prevede la 

p.23: „La întocmirea referatului presentinţial, în cazul în care informaţiile acumulate permit 

acest lucru, consilierul de probaţiune formulează concluziile sale cu privire la oportunitatea 

sau inoportunitatea aplicării unei anumite măsuri de ordin penal în raport cu personalitatea 

celui evaluat, necesitatea unor programe probaţionale, educative, fie corecţionale.” 

În privința relevanței solicitării referatelor presentinţiale doar de către procuror sau instanţa de 

judecată, nu şi din partea organului de urmărire penală, răspunsurile sunt neuniforme: cei care 

menționează procurorul, specifică despre atribuțiile și rolul acestuia mult mai pronunțat și 

important la faza urmăririi penale decât a organului de urmărire penală; cei care specifică 

organul de urmărire penală se axează pe statistica existentă la moment și anume numărul 

sporit al demersurilor parvenite din partea organului de urmărire penală privind întocmirea 

referatelor presentințiale. Din partea instanței de judecată, cei intervievați au menționat ca nu 

au avut solicitări.   

 

C. Instruiri în domeniul probațiunii 

La acest capitol, majoritatea consilierilor de probațiune au beneficiat de instruiri la nivel 

național, instruiri organizate de Institutul Național al Justiției, necesitatea reieșind din 

prevederile Legii cu privire la probațiune nr.8 din 14.02.2008, „consilierul de probaţiune are 

                                                           
4 
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Recomand%C4%83ri/Recomandarea%20privind%20modul%20de%2

0%C3%AEntocmire%20a%20referatului%20presentin%C8%9Bial.pdf 
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obligaţia să-şi perfecţioneze continuu calităţile sale profesionale prin intermediul cursurilor 

de formare continuă organizate de Institutul Naţional al Justiţiei”. Totuși au menționat  

despre relevanța unei experiențe internaționale,  și anume, un training cu participarea unui 

expert internațional care ar veni cu un model de referat presentințial întocmit în țările Uniunii 

Europene. 

La întrebarea „ce subiecte ați include în agenda unui training, dacă ați avea oportunitatea de 

a beneficia de o instruire privind dezvoltarea abilităților în domeniul elaborării referatelor 

presentințiale pentru minori și adulți?”, răspunsurile pot fi divizate în categorii: aspecte 

psihologice și aspecte legale. 

Cu referire la aspecte psihologice utile în procesul întocmirii referatului presentințial, au fost 

evidențiate: 

 Portretul psihologic al infractorului; 

 Evaluarea riscului de recidivă descris în referat; 

 Perspectivele de reintegrare a făptuitorului; 

 Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de comunicare cu beneficiarii; 

 Aspecte psihologice ce vizează interviul cu un minor. 

Un aspect important reliefat de consilieri ține de asigurarea schimbului de experiență la 

acumularea informației, interacțiunea cu autoritățile abilitate, acest fapt fiind un subiect 

important care necesită a fi discutat în cadrul unei instruiri. 

Aspecte legale, necesare unui consilier de probațiune vizează, în mare parte, utilitatea și 

influența referatelor presentințiale în procesul individualizării și aplicării pedepsei penale și 

natura recomandărilor care pot fi oferite într-un referat vis-a-vis de categoria  pedepsei  

penale. Acest fapt denotă că majoritatea consilierilor de probațiune nu au o viziune clară 

asupra impactului direct al referatelor în procesul individualizării unei pedepse penale. 

Dezvoltarea  abilităţilor (metode şi tehnici  practice) privind întocmirea referatelor 

presentinţiale, atît pentru minori, cât şi pentru adulţi, este un subiect evidențiat de mulți 

consilieri de probațiune, fiind o practică utilă și necesară de a fi organizată periodic în 

contextul instruirilor ce vizează probațiunea presentințială.  

 

V. Analiza referatelor presentențiale 

Studiul referatelor presentințiale puse la dispoziție de INP relevă mai multe carențe în sistem, 

acestea fiind sesizate și pe parcursul analizei răspunsurilor în baza chestionarului. 

Referatele analizate sunt tipizate ca formă și conținut, având o structură identică (fiind 

preluate prevederile Recomandării OCP nr. 25 din 2014 privind modalitatea întocmirii 

referatelor presentințiale de evaluare). Astfel, fiecare referat presentințial de evaluare conține: 

introducere; sursele de informaţii; date privind personalitatea bănuitului, învinuitului sau 

inculpatului; date privind comportamentul bănuitului, învinuitului sau inculpatului; factorii 

care influenţează sau pot influenţa conduita generală а persoanei pentru care а fost solicitată 

întocmirea referatului; perspectivele de reintegrare în societate. 
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Referatele nu conțin o abordare personalizată, în baza analizei factorilor care au influențat 

comiterea infracțiunii, mediului în care s-a dezvoltat, a fost instruit sau în care a activat 

făptuitorul, toți factorii fiind enumerați, fără a fi analizați. Factorii care pot influența conduita 

generală a infractorului, în fiecare caz concret, se selectează dintre cei menționați în 

Recomandarea OCP, astfel, caracterizarea personalității făptuitorului este una similară pentru 

majoritatea cazurilor solicitate. Spre exemplu, „conştientizează 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 relevă dificultatea abordării acestui aspect, 

evidențiindu-se necesitatea de a fi discutat în cadrul instruirilor și meselor rotunde. La 

moment, concluzia se limitează la formulări riscul recidivei este „minim” sau „maxim.” 

Evaluarea posibilității de a comite noi infracțiuni ar fi o formulare mai corectă, în opinia 

noastră, reieșind din noțiunea legală a recidivei, potrivit alin (1) art. 34 CPRM: „Se consideră 

recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o persoană cu 

antecedente penale pentru o infracţiune săvîrşită 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 presentințial. 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 consilierul de 

probațiune, drept exemplu,“investigaţia realizată întru întocmirea 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 mătuşii şi a 

unchiului, dorinţa de a obţine o profesie şi de a munci, condiţiile de trai favorabile. 

Implicarea tutorilor în supravegherea minuţioasă a minorului şi 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. comportamentul făptuitorului până la 

comiterea infracțiunii și după comiterea infracțiunii, analiza perspectivelor de reintegrare, etc.). 

Astfel în cadrul unui referat, analiza comportamentului manifestat anterior şi ulterior săvârşirii 

faptei se rezumă la: ” Y conştientizează gravitatea faptei comise, regretă şi îşi asumă 

responsabilitatea pentru acţiunile săvîrşite, dar are nevoie de susţinere şi consultarea unui 

specialist pentru a-şi putea modifica comportamentul. Reieşind din cele expuse mai sus, 

considerăm că probabilitatea repetării săvîrşirii faptei este sporită, depinzînd mult de influenţa 

ulterioară a prietenilor, acţiunile echipei multidisciplinare şi atitudinea familiei.” 
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Formulările evazive și tipizate nu pot oferi soluții calitative și bine argumentate instanțelor de 

judecată, or, calitatea referatului presentințial poate fi apreciată urmare a unei abordări mai 

mult sau puțin personalizate, fiecare caz fiind tratat ca fiind unul singular, căci mai multe 

infracțiuni, deși pot fi calificate în baza aceluiași articol, nu pot fi identice. Or, elementele 

constitutive ale componenței de infracțiune, circumstanțele atentuante și agravante, 

personaliatea făptuitorului, etc. sunt elemente care disting o cauză de alta, prin urmre, un 

referat presentințial calitativ ar facilita munca organelor abilitate cu dreptul de a solicita aceste 

referate.    

O altă constatare, 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 consilierul de probațiune, fără a fi indicate mențiuni cu privire la 

interacțiunea 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 asemena, considerăm relevant de a fi tratate și aspecte cu referire la relația infractor-

victimă, atitudinea infractorului față de victimă, consecințele infracțiunii pentru victimă, în 

acest sens, doar un consilier de probațiune, dintre cei 49 chestionați, a răspuns „Referatul 

presentințial trebuie să fie întocmit mai desfăşurat şi să avem posibilitatea de a discuta cu 

partea vătămată/victima.” 

Revenind la aspectul abordat supra, ce vizează posibilitatea oferirii unor recomandări cu 

privire la categoria sancțiunii penale vis-a-vis de făptuitor, considerăm că aceasta ar oferi o 

valoare și ar contura esența unui referat presnetințial, chiar dacă sugestiile nu ar viza direct 

categoria sancțiunii penale, dar ar conține formulări privind oportunitatea sau inoportunitatea 

aplicării/neaplicăriii unei măsuri de natură penală. 

 

VI. Concluzii: 

 

 Lipsa unei cooperări inter-instituționale eficiente cu autoritățile relevante în procesul 

întocmirii referatului presentințial. În special, lipsa unei conlucrări constante cu instanța 

de judecată, în vederea discutării problemelor ce vizează conținutul referatului 

presentințial. 

 

 Solicitarea redusă, vădit disproporționată, a referatelor presentințiale în cazurile privind 

bănuiții/învinuiții/inculpații adulți, comparativ cu cele solicitate în cazurile privind minorii 

și doar pentru anumite categorii de infracțiuni. 

 

 Percepția greșită a consilierilor de probațiune vis-a-vis de necesitatea includerii în cadrul 

referatului presentințial a recomandărilor sau sugestiilor cu privire la natura sancțiunii 

penale, menționându-se că acest fapt ar reprezenta o imixtiune în activitatea judecătorului 

și ar influența procesul individualizării și aplicării pedepsei penale. 

 

 Calitatea precară a referatelor presentințiale este condiționată de puținele instruiri 

organizate care ar viza aspectele-cheie ale unui referat presentințial (ex. evaluarea riscului 

de recidivă descris în referat; perspectivele de reintegrare a făptuitorului; aspecte 
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psihologice ce vizează interviul cu un minor, influența referatului asupra procesului de 

individualizare și stabilire a unei pedepse penale), consilierii menționând despre lipsa 

înțelegerii până la capăt a unor particularități și dificultatea relatării acestora în cadrul 

referatului. De asemenea, termenul actual restrâns, de maximum 19 zile (14 zile, 

posibilitatea extinderii cu 5 zile), oferit de actele normative pentru întocmirea referatului 

presentințial, nu permite realizarea unui produs calitativ. 

 

 Relația infractor-victimă, consecințele infracțiunii pentru victimă nu sunt descrise în 

cadrul referatului, deoarece consilierul de probațiune nu recurge la interviul cu 

victima/partea vătămată a infracțiunii pentra a colecta informații și sub acest aspect. 

 

 

 

VII. Recomandări: 

 

Ce vizează cooperarea inter-instituțională: 

 

 Organizarea ședințelor periodice între colaboratorii birourilor de probațiune și alți subiecți 

relevanți (procuror, judecător, reprezentant DASPF, etc.), în scopul discutării aspectelor 

problematice de substanță și probleme de cooperare inter-instituțională. 

 

 Modificarea cadrului normativ sub aspectul extinderii termenului de 14 zile de prezentare 

a referatului presentințial solicitantului, încât să existe o conlucrare eficientă cu 

autoritățile de la care se solicită informația, iar consilierul de probațiune să dispună de 

timp pentru  analiza acesteia. 

 

 

Ce vizează rolul și calitatea referatului presentințial: 

 Modificarea cadrului normativ existent cu referire la conținutului referatului presentințial, 

sub aspectul includerii în structura acestuia a informațiilor ce vizează relația infractor-

victimă și posibilitatea includerii recomandărilor de către consilierul de probațiune        

vis-a-vis de natura sau oportunitatea/inoportunitatea aplicării unei categorii de pedepse 

penale/măsuri de siguranță, etc. 

În acest context, propunem de lege ferenda completarea art. 9 din Legea cu privire la 

probațiune, în particular: ”consilierul de probaţiune poate formula recomandări cu 

privire la oportunitatea sau inoportunitatea aplicării unei măsuri de natură penală, 

unor programe probaționale, educative, fie corecționale în raport cu persoana evaluată, 

în cazul în care complexitatea informațiilor acumulate oferă această posibilitate.” 

 

 Solicitarea referatelor presentințiale în toate cauzele penale privind făptuitorii adulți, astfel 

încât să i se ofere instanței de judecată posibilitatea de a individualiza orice cauză 

obiectiv, bazându-se pe informațiile conținute în referatul presentințial, în scopul 

aprecierii „personalității vinovatului”. 
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Ce vizează instruirea consilierilor de probațiune: 

 

 Organizarea instruirilor periodice pentru consilierii de probațiune 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 vederea 

întocmirii unui conținut analitic, la fiecare componentă a referatului. 
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Anexa 1 

 

Chestionar 

 

 

I. Cooperarea inter-instituțională 

 

1. Ce dificultăți întâmpinați în procesul elaborării referatelor presentințiale (ex. lipsa unei 

colaborăriii eficiente cu autoritățile relevante, accesul limitat la informație, etc.) ?  

 

2. Care sunt autoritățile cu care conlucrați în procesul elaborării referatelor presentințiale 

pentru minori? Este problematică conlucrarea în vederea obținerii informației 

complete și obiective? 

 

3. Care sunt autoritățile cu care conlucrați în procesul elaborării referatelor presentințiale 

pentru adulți și care sunt dificultățile întâmpinate? 

 

4. Cât de frecvent se asigură colaborarea între instanțele de judecată și birourile de 

probațiune pentru a fi discutate aspecte de practică inter-instituțională? 

 

 

5. Cine solicită cel mai des referatele presentințiale (organul de urmărire penală, 

procurorul sau instanța de judecată)? Indicați, cu aproximație, procentual. 

 

 

II. Rolul și calitatea referatului presentințial  

 

6. Pentru care categorii de infracțiuni sunt solicitate, mai des, referatele presentințiale în 

cazul învinuților/inculpaților adulți? 

 

7. Considerați necesar să se elaboreze în toate cazurile referate presentințiale pentru 

învinuiții/inculpații adulți ? 

 

8. Cât de utile sunt referatele presentințiale în cauzele penale care nu ajung în instanța de 

judecată (împăcarea părților la faza urmăririi penale)? 

 

9. Cum apreciați noile modificări în cadrul legii penale, alin. (1) art. 901 Cod penal, unde 

se evidențiază că, în calitate de condiție pentru liberarea cu suspendarea parțială a 

executării pedepsei, se va ține cont de „personalitatea făptuitorului” ? 

 

10. Considerați relevant să fie solicitate referatele presentințiale doar de către procuror sau 

instanța de judecată, nu și din partea organului de urmărire penală? Argumentați. 

 

11. Referatul presentințial trebuie să conțină recomandări din partea consilierilor de 

probațiune vis-a-vis de categoria pedepsei penale ? 
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12. În opinia Dvs., ar fi necesar să se elaboreze un ghid pentru instanțele de judecată și 

procuraturi care ar conține o analiză a influenței referatelor presentințiale în procesul 

aplicării pedepsei penale? 

 

 

 

III. Instruiri în domeniul probațiunii presentințiale 

 

13. De câte instruiri ați beneficiat în ultimii 3 ani, cu formatori naționali/internaționali, cu 

referire la modalitatea de întocmire a unui referat presentințial eficient ? 

 

 

14. Ce subiecte ați include în agenda unui training, dacă ați avea oportunitatea de a 

beneficia de o instruire privind dezvoltarea abilităților în domeniul elaborării 

referatelor presentințiale pentru minori și adulți? 

 

 

15. În ultimii 3 ani, la câte mese rotunde, focus-grupuri ați participat, constituite din 

consilieri de probațiune, judecători, procurori pentru a discuta aspectele vulnerabile la 

capitolul referatelor presentințiale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


