
Recomandări făcute de participanți în cadrul conferinței naționale  
„Panorama sistemului de probațiune în Republica Moldova” 

 

Panelul 1. Activitățile desfășurate în cadrul probațiunii presentințiale și probațiunii juvenile 

• Luarea în considerare, de instanțele de judecată, a recomandărilor făcute de consilierii 
de probațiune în cadrul referatelor presentințiale cu referire la măsurile neprivative de 
liberate față de făptuitori, în special, recomandările ce vizează aplicarea unui program 
probațional; 
 

• Analiza minuțioasă, realizată de organele de drept, a datelor incluse în referatul 
presentințial privind evaluarea psihosocială a personalității făptuitorului, având scopul 
de a contribui la individualizarea corectă și proporțională a pedepsei penale, inclusiv la 
promovarea alternativelor la detenție; 

 
• Asigurarea unui dialog constant între actorii cheie ai sistemului de justiție penală 

implicați în procesul elaborării referatului presentințial; 
 
• Consolidarea eforturilor comune între reprezentanții sistemului de probațiune și 

partenerii externi în scopul asigurării protecției temporare a copilului aflat în 
dificultate, resocializării şi reintegrării lui în societate.  
 

Panelul 2. Instituțiile de bază ale probațiunii comunitare 

• Modificarea alin. (6) art. 37 Cod Contravențional RM, prin reglementarea unui termen 
maxim, în interiorul căruia instanța de judecată va examina demersul de înlocuire a 
muncii neremunerate cu arest contravențional în caz de eschivare; 
 

• Determinarea de către organul de probaţiune a listei obiectelor cu destinație socială 
unde sunt antrenați condamnații la muncă neremunerată în folosul comunității; 

 
• Promovarea activă a programelor probaționale, în calitate de alternative la detenție, în 

cadrul dialogului cu magistrații și procurorii din sistemul național de justiție penală; 
 
• Sporirea ratei de aplicare a programelor probaționale la etapa urmăririi penale, grație 

dreptului discreționar al procurorului de a libera minorul de răspundere penală, sau la 
etapa judecării cauzei, de către judecător, care poate dispune parcurgerea unui program 
în contextul art. 90, 90/1 Cod Penal RM. 

  
       

Panelul 3. Resocializarea subiecților probațiunii prin prisma probațiunii postpenitenciare 



 
• Continuarea colaborării serviciului de probațiune cu partenerii externi care oferă asistență 

și servicii specializate subiecților în procesul resocializării postpenitenciare, prin îmbinarea 
eforturilor din partea consilierilor de probațiune, ONG-urilor specializate, reprezentanților 
administrației naționale a penitenciarelor, agențiilor de stat; 
 

• Aplicarea intensă a instituției monitorizării electronice în scopul protejării victimelor 
violenței în familie. 
 
 

 


