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INTRODUCERE
Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt prerogative conferite de dreptul națio-

nal și sunt recunoscute de dreptul internațional fiecărui individ în raporturile sale cu comunita-
tea și cu statul, ce dau expresie unor valori sociale fundamentale.

Constituirea și consolidarea Republicii Moldova ca stat independent și democratic, cu statut 
de subiect de drept internațional (anul 1991) a determinat internaționalizarea dreptului național, 
îndeosebi în domeniul protecției drepturilor omului și libertăților fundamentale prin ratificarea a 
numeroase documente cu vocație universală în domeniul drepturilor omului, deschizând calea 
spre un sistem de protecție internațională.

Impactul dreptului internațional asupra dreptului intern s-a accentuat după adoptarea 
Constituției Republicii Moldova, la 29 iulie 1994. Analiza dispozițiilor constituționale din punc-
tul de vedere al relației drept intern – drept internațional scoate în evidență importanța specială 
a instrumentelor juridice internaționale, inclusiv a celor europene pentru raporturile juridice 
interne.

Conform prevederilor articolului 4 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, dispozițiile 
constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță 
cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica 
Moldova este parte. Această prevedere comportă consecințe juridice, presupunând, mai întâi, că 
organele de drept, în limitele competențelor ce le revin, sunt în drept să aplice în procesul exami-
nării unor cauze concrete normele dreptului internațional în cazurile stabilite de legislație.

Articolul 4 alin. (2) din Constituție vizează corelația dintre normele dreptului internațional și 
dispozițiile interne privind drepturile fundamentate ale omului, acordând, în caz de neconcor-
danță, prioritate prevederilor internaționale1.

Astfel, constatăm că normele constituționale invocate stabilesc prioritatea reglementărilor in-
ternaționale, la care Republica Moldova este parte, în cazul în care există neconcordanțe între 
pactele și tratatele privitoare la drepturile omului și legile interne. Această normă constituțională 
exprimă atașamentul față de reglementările internaționale și, în același timp, probează receptivi-
tate față de dinamica lor posibilă și previzibilă.

În același timp, pornind de la faptul că instrumentele juridice internaționale prescriu standar-
de minime de protecție a drepturilor omului, aceasta nu împiedică statul să reglementeze mai 
larg unele drepturi sau libertăți.

Potrivit art. 1 din Constituție, Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care 
demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea 
și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate. Valorile respectării demnității 
umane, libertății și egalității constituie elemente inseparabile ale statului de drept.

1 Raport al Curții Constituționale a Republicii Moldova la cel de al XVI-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene.
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Având în vedere valorile enunțate, statului îi revine obligația continuă de a întreprinde măsu-
rile necesare în vederea protejării acestora, inclusiv prin aderarea la instrumentele internaționale 
care au menirea de a proteja drepturile și libertățile fundamentale, precum și de a racorda legis-
lația la aceste din urmă instrumente.

Comunitatea internațională este astăzi, mai mult ca oricând, preocupată de promovarea cât 
mai largă a drepturilor omului, de crearea unui cadru legal cât mai diversificat, de colaborare 
internațională în acest domeniu, de realizarea unui sistem cât mai complet de apărare pe diferite 
căi legale a drepturilor omului în variate domenii și de asigurarea cât mai deplină a transpunerii 
în practică a acestora, inclusiv prin sancționarea încălcărilor aduse normelor de drept existente, 
indiferent ce forme ar lua.

Interesul comunității internaționale față de problemele drepturilor omului este probat de pro-
liferarea drepturilor recunoscute ale persoanei, de numărul mare de instrumente juridice in-
ternaționale care le consacră, dar și de mecanismele juridice de protecție și de organismele care 
veghează la respectarea lor.

Un instrument internațional adoptat în domeniul protecției drepturilor și libertăților funda-
mentale îl constituie Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței îm-
potriva femeilor și a violenței domestice (cunoscută sub denumirea de – Convenția de la Istanbul). 
Necesitatea adoptării Convenției a fost determinată de amploarea violenței la care sunt supuse 
femeile atât în Europa, cât și în întreaga lume, fapt ce a impus o atenție reînnoită a politicilor în 
acest domeniu.

Deschisă pentru semnare la 11 mai 2011, la Istanbul, Convenția reprezintă primul document 
obligatoriu juridic la nivel european pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de vi-
olență împotriva femeilor și violenței domestice, protejarea victimelor, urmărirea penală a auto-
rilor și adoptarea unei game largi de măsuri pentru a stopa acest flagel și, în același timp, cel mai 
complex instrument de cooperare juridică internațională. Convenția de la Istanbul cuprinde o 
abordare holistică, cuprinzătoare și coordonată, astfel oferind un cadru juridic coerent în materie.

Obiectivul Convenției de la Istanbul îl constituie toleranța zero față de orice formă de violență 
față de femei, fiind un pas important în eforturile instituțiilor europene și autorităților naționale 
de a asigura securitatea și siguranța femeii în Europa, dar și la nivel global.

Având în vedere orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european, care 
se bazează pe valorile constituționale fundamentale, unanim recunoscute și protejate, precum 
democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și supremația legii, la 6 
februarie 2017 a fost semnată Convenția de la Istanbul. Prin acest fapt a fost exprimat consimță-
mântul Republicii Moldova de a fi legată prin acest tratat. Astfel, statul nostru a devenit cel de-al 
44-lea stat semnatar al tratatului.

În aceste condiții, următorul pas, și anume cel de ratificare a Convenției, constituie un impe-
rativ pentru Republica Moldova care este condiționat și de Agenda de Asociere între Uniunea 
Europeană și Republica Moldova ca rezultat al semnării la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană, care constituie principalul instrument al Uniunii Europene pentru a 
aduce Republica Moldova mai aproape de standardele europene.

Obiectivul ratificării Convenției a fost trasat și în mai multe documente de politici la nivel na-
țional, precum Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, 
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018 și Strategia națională de prevenire și 
combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018–2023 și Planul de acțiuni 
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pentru anii 2018–2020 privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
281 din 03.04.2018.

Prin aceste documente de politici, unul cu caracter complex și altul sectorial, a fost stabilită 
drept prioritate la nivel național promovarea ratificării Convenției privind prevenirea și comba-
terea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și ajustarea cadrului legal și 
instituțional la prevederile acesteia. Or, Convenția impune statelor adoptarea politicilor compre-
hensive și instituirea mecanismelor eficiente de prevenire și eliminare a violenței față de femei și 
violenței domestice.

Necesitatea ratificării acestui important instrument internațional, care instituie măsuri de pre-
venire a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și măsuri pentru protecția 
victimei și tragerea la răspundere a agresorului, se impune și în contextul tendințelor și politicilor 
la nivelul tuturor statelor europene.

În acest sens, prin Rezoluția din 19 aprilie 2018 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 
2011/99/UE privind ordinul european de protecție, Parlamentul European invită toate statele 
membre, care nu au făcut încă acest lucru, să ratifice și să implementeze integral Convenția de la 
Istanbul și să aloce resursele financiare și umane corespunzătoare pentru prevenirea și combate-
rea violenței împotriva femeilor și a violenței în bază de gen, protecția victimelor și prevederea 
posibilității de a obține despăgubiri.

În prezent, opțiunile statelor în ceea ce privește definirea politicii de prevenire a cazurilor de 
violență în familie nu mai sunt determinate exclusiv de instrumentele legislative ale acestora, ci 
de către documentele internaționale și impactul progresiv al acestora.

Analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost de-
terminată de intenția de a prezenta cât mai vast cadrul legal în vigoare, limitele existente la nivel 
de norme, politici publice și la nivel practic de aplicare concretă a legii. Prezenta analiză este a 
doua analiză realizată cu suportul A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”, prima fiind elaborată în 
anul 2013.

Scopul analizei este de a facilita armonizarea normelor și practicilor din domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în familie cu prevederile Convenției de la Istanbul. Obiectivele specifice 
ale analizei sunt:

– elucidarea lacunelor și deficiențelor legislative care până la această etapă nu au fost 
remediate;

– formularea propunerilor de modificare a legislației întru asigurarea armonizării acesteia la 
standardele internaționale. 
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LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL 
PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI ÎN 
FAMILIE – PROGRESE ÎNREGISTRATE

Dreptul la viață, precum și dreptul persoanei la integritate fizică și psihică sunt drepturi natu-
rale, inerente ființei umane, făcând parte din categoria inviolabilităților.

Articolul 24 din Constituție consfințește că „Statul îi garantează fiecărui om dreptul la viață 
și la integritate fizică și psihică”, iar potrivit art. 25 din Legea Supremă „Libertatea individuală și 
siguranța persoanei sunt inviolabile”. În același timp, potrivit art. 1 din Declarația universală a 
drepturilor omului, toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi.

Având în vedere principiile consfințite supra este necesar de subliniat că respectarea și apă-
rarea demnității umane este o obligație a puterii publice. Un element indispensabil în realizarea 
acestui deziderat îl constituie și întreprinderea unor eforturi conjugate din partea statului și a 
întregii societăți în vederea eradicării fenomenului violenței domestice, în particular a violenței 
îndreptată împotriva femeilor. Or, violența constituie un fenomen care aduce atingere gravă drep-
turilor și libertăților fundamentale ale persoanei, și anume dreptului la viață și la integritate fizică 
și psihică, dreptului de a nu fi supus torturii sau tratamentelor inumane și degradante, dreptului 
la viața privată și de familie, dreptului de a nu fi discriminat etc.

În scopul stabilirii unei baze juridice și organizatorice a activității de prevenire și de combatere 
a violenței în familie, a instituirii unui mecanism de sesizare și soluționare a cazurilor de violență, 
la 1 martie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 45 cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței în familie2 (în continuare Legea nr. 45), care constituie o lege-cadru în dome-
niu. Prin acest fapt, s-a demonstrat angajamentul asumat al statului de a interveni în eradicarea 
flagelului violenței în familie și, în același timp, s-a recunoscut gravitatea și amploarea fenome-
nului violenței în calitate de problemă socială.

Adoptarea mecanismului național de protecție împotriva violenței domestice a constituit un 
pas important în vederea respectării instrumentelor internaționale în domeniu și, de fapt, a mar-
cat începutul procesului de armonizare a legislației naționale la standardele internaționale și eu-
ropene în domeniul drepturilor omului.

De la adoptarea legii și până în prezent aceasta a fost amendată de patru ori, și anume prin:
– Legea nr. 109 din 04.06.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
– Legea nr. 167 din 09.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
– Legea nr. 196 din 28.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
– Legea nr. 79 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Amendamentele au cuprins nu doar legea cadru, dar și cadrul normativ conex, imperativ ne-

cesar punerii în aplicare efective a acesteia.

2 Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie nr. 45 din 01.03.2007//M. O. nr. 55–56 din 18.09.2008, art. 178.
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Modificările efectuate prin Legea 109/2010 și Legea 79/2018 nu au condiționat modificări de 
substanță, ci doar schimbarea denumirii autorităților publice cu competențe în domeniu, ca ur-
mare a unor restructurări guvernamentale. Schimbări de concept au fost efectuate prin Legea 
167/2010 și Legea 196/2016.

Astfel, amendamentele operate prin Legea 167/2010 au vizat:
1)  incriminarea în legea penală a componenței de infracțiune „Violența în familie”, precum și 

reglementarea noțiunii de „membru de familie”, în acest sens, Codul penal fiind completat 
cu art. 1331 și art. 2011;

2)  instituirea în Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă a măsurilor de pro-
tecție aplicate victimelor violenței în familie și anume a ordonanței de protecție, care con-
stituie un act judecătoresc de executare imediată, emis de instanță, prin care agresorului i 
se ordonă încetarea violențelor împotriva victimei. Acest document poate impune agreso-
rului mai multe măsuri de protecție a victimei;

3)  stabilirea în Legea nr. 45/2007 a dreptului victimei la asistență juridică primară și calificată 
gratuită conform legislației cu privire la asistența juridică garantată de stat;

4)  crearea Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii vi-
olenței în familie care este responsabil de asigurarea coordonării și colaborării dintre mi-
nistere și alte autorități administrative centrale, având competențe în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în familie.

Este de menționat că, deși, încă în anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 45, pe parcursul a trei 
ani unele prevederi ale acesteia, practic, au fost inaplicabile în lipsa unor norme speciale care să 
sancționeze actele de violență în familie sau a unei procedurii judiciare detaliate privind elibe-
rarea ordonanței de protecție. O aplicare efectivă a putut fi cuantificată, începând cu intrarea în 
vigoare a Legii 167/2010.

Modificări majore, care au avut drept obiectiv ajustarea legislației naționale la Convenția 
privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, au fost 
efectuate prin Legea 196/2016. Aceste modificări au fost determinate de recomandările propuse 
în primul raport de compatibilitate a legislației naționale la prevederile Convenției, elaborat în 
anul 2013 de către A. O. „Centrul de Drept al femeilor” cu suportul UN Women la solicitarea 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Adițional, modificările efectuate au fost ghi-
date și de către recomandările oferite de către Comitetul ONU privind eliminarea discriminării 
împotriva femeilor. Nu în ultimul rând, implementarea constatărilor reținute în jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului a constituit o obligație în acest sens.

Prin raportul de compatibilitate a legislației RM la Convenția de la Istanbul au fost propuse 
autorităților care promovează politica în domeniu și, în cele din urmă, legiuitorului o serie de 
recomandări privind modificarea cadrului legislativ, astfel încât acesta să corespundă rigorilor 
Convenției. În esență, modificările au avut drept scop intervenția în următoarele domenii strate-
gice, și anume: prevenirea, protecția, pedepsirea și politici integrate.

Deși, ca urmare a raportului de compatibilitate, nu toate propunerile prezentate s-au regăsit în 
ulteriorul cadru legislativ adoptat, totuși, o serie dintre acestea au fost materializate în prevederi 
legale prin Legea 196/2016.

Analizând prevederile Legii 196/2016, cu certitudine, putem afirma că aceasta a cuprins cele 
mai ample modificări ale legislației de la adoptarea Legii nr. 45/2007, care au constituit o platfor-
mă în obiectivul ratificării Convenției de la Istanbul.
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În vederea fortificării mecanismului de protecție a victimelor violenței în familie și extinderii 
arealului drepturilor de care urmează să beneficieze victimele violenței în familie, prin Legea 
196/2016 au fost operate modificări în 12 acte legislative, care vizează:

1)  statuarea expresă în preambulul Legii nr. 45/2007 a faptului că „realizarea egalității de gen 
între femei și bărbați constituie elementul-cheie în prevenirea violenței asupra femeilor” și 
că „violența în familie afectează femeile în mod disproporționat”. Având în vedere faptul că 
organizațiile internaționale, inclusiv Comitetul Națiunilor Unite (ONU) pentru elimina-
rea discriminării împotriva femeilor și Consiliul Europei, au încercat în ultimele decenii 
să scoată în evidență amploarea și natura violenței împotriva femeilor. Respectivele mo-
dificări constituie o recunoaștere a faptului că acest fenomen afectează îndeosebi femeile 
și, prin urmare, au drept obiectiv asigurarea concordanței cadrului legislativ național la 
Convenția CoE cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice, Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei (CEDAW, 1979) și Protocolul său opțional (1999), precum și Recomandarea 
generală nr. 19 a Comitetului CEDAW privind violența împotriva femeilor;

2)  extinderea cercului subiecților violenței în familie;
3)  statuarea suplimentară a faptului că principiile de bază ale prevenirii și combaterii violen-

ței în familie îl constituie și „principiul nediscriminării” adițional „principiului egalității”;
4)  instituirea „ordinului de restricție de urgență”, o măsură provizorie de protecție instituită în 

privința agresorului prin înlăturarea acestuia imediat din locuința familiei pentru a prote-
ja victima violenței în familie, care se eliberează de organul de poliție pentru o perioadă de 
până la 10 zile și se pune în aplicare imediat. Adițional „ordonanței de protecție”, „ordinul 
de restricție de urgență” constituie un instrument juridic de protecție a victimelor violen-
ței, instituit prin art. 52 al Convenției de la Istanbul.

5)  instituirea unor noi prevederi privind „supravegherea executării ordinului de restricție de 
urgență și a ordonanței de protecție”, competență atribuită organului de poliție, precum și 
„revocarea măsurilor de protecție” la cererea întemeiată a victimei și cu întrunirea cumula-
tivă a unor condiții;

6)  stabilirea în Codul contravențional a contravențiilor privind „violența în familie”, „acte de 
persecuție”, „neexecutarea ordinului de restricție de urgență”;

7)  incriminarea în legea penală a „neexecutării măsurilor din ordonanța de protecție a victimei 
violenței în familie”;

8)  scutirea victimei de plata taxei de stat în acțiunile de solicitare a ordonanței de protecție;
9)  stabilirea protecției victimei violenței în familie și a membrilor familiei indiferent de sta-

tutul de reședință prin prelungirea dreptului de ședere provizorie;
10) consolidarea și extinderea competențelor actorilor în domeniul prevenirii violenței în fa-

milie și protecției victimelor, dar, în același timp, și a consolidării mecanismului de lucru 
cu agresorii.

În contextul celor enunțate supra, subliniem că toate ajustările aduse cadrului normativ, care 
reprezintă în sine o acoperire multisectorială, derivă din necesitatea realizării politicii statului în 
domeniul privind prevenirea și combaterea violenței în familie având în vedere că acest fenomen 
generează o povară suplimentară pentru numeroase domenii și sfere ale sistemului social, afec-
tând în mod constant și dramatic dezvoltarea întregii societăți.



LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – PROGRESE ÎNREGISTRATE

— 10 —

În același timp, deși s-au făcut pași importanți în domeniul legislativ pentru eradicarea acestui 
fenomen, totuși, necesitatea perfecționării și ajustării legislației reprezintă un proces continuu 
având în vedere unele deficiențe și lacune atestate în partea privind implementarea unor preve-
deri legale, precum și ținând cont de contextul evoluțiilor proceselor sociale atât la nivel național, 
cât și internațional.

Prin urmare, având în vedere amploarea și impactul negativ al fenomenului violenței în fami-
lie, se impune necesitatea adoptării și implementării unor măsuri sistemice, racordate la standar-
dele internaționale din domeniu, în particular la Convenția Consiliului Europei privind preveni-
rea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.
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CAPITOLUL I. 
SCOPURI, DEFINIȚII, EGALITATE ȘI 
NEDISCRIMINARE ȘI OBLIGAȚII GENERALE

Articolul 3. 
Definiții

Pentru scopurile prezentei Convenții:
a.  „violența împotriva femeilor” este înțeleasă ca o încălcare a drepturilor omului și o formă 

de discriminare a femeilor și va însemna toate acțiunile de violență bazată pe gen, care 
cauzează sau pot cauza femeilor un rău sau o suferință fizică, sexuală, psihologică sau eco-
nomică, inclusiv amenințarea cu asemenea acțiuni, forțarea sau privarea de libertate arbi-
trară, comisă atât în public, cât și în secret;

b.  „violența în familie” înseamnă toate actele de violență fizică, sexuală, psihologică sau eco-
nomică, care au loc în familie sau în unitatea domestică, sau între foști, sau actuali soți sau 
parteneri, indiferent de faptul dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima;

c.  „gen” înseamnă concepțiile sociale, care includ roluri, comportamente, activități și carac-
teristici, pe care o anumită societate le consideră adecvate pentru femei și bărbați;

d.  „violență bazată pe gen împotriva femeilor” înseamnă violența orientată împotriva unei 
femei, fiindcă este femeie sau care afectează femeile în mod disproporționat;

e.  „victimă” înseamnă orice persoană fizică, care este supusă comportamentului specificat în 
punctele a și b;

f.  „femeile” includ fetele sub vârsta de 18 ani.

În esență, ca orice act normativ, Convenția definește mai multe noțiuni și anume: „violen-
ța împotriva femeilor”, „violența în familie”, „gen”, „violență bazată pe gen împotriva femeilor”, 
„femeile” în vederea indicării tuturor statelor/destinatarilor Convenției a semnificației acestora. 
Toate aceste noțiuni au drept obiectiv elucidarea conceptelor utilizate pe parcursul cuprinsului 
întregului act, în vederea excluderii ambiguităților, contradicțiilor sau a îndoielilor cu privire la 
semnificația unei sau altei noțiuni.

În lipsa unei definiri a unor noțiuni, există riscul ca destinatarul normei să stabilească înțelesul 
noțiunilor, de la caz la caz, printr-o apreciere care nu poate fi decât una subiectivă și, în conse-
cință, discreționară.
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Potrivit prevederilor art. 54 alin. (4) din Legea cu privire la actele normative3, „În cazul în 
care se impune utilizarea unor noțiuni sau termeni consacrați din tratatele internaționale la care 
Republica Moldova este parte ori din legislația Uniunii Europene, în proiect se asigură corespun-
derea acestora termenilor sau, respectiv, noțiunilor consacrate din legislația națională. Dacă este 
necesară preluarea unor termeni și sintagme noi din alte limbi, se indică și corespondentul acestora 
în limba română”.

a)  Definiția „violența împotriva femeilor” derivă, în esență, din însăși denumirea Convenției 
care are drept obiectiv primordial protecția femeilor față de actele de violență, precum și 
din articolul 1 lit. (b) care statuează că unul din scopurile Convenției este de a contribui 
la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și promovarea egalității 
reale între femei și bărbați, inclusiv prin abilitarea femeilor.

Partea a doua a definiției este identică cu formularea din Recomandarea Rec (2002) 5 a 
Comitetului de Miniștri, adresată statelor-membre ale Consiliului Europei, din Recomandarea 
generală nr. 19 a Comitetului CEDAW privind violența împotriva femeilor (1992), precum și din 
articolul 1 al Declarației ONU cu privire la eliminarea tuturor formelor de violență asupra femei-
lor. Prin Convenție s-a extins, însă, definiția pentru a include noțiunea de „suferință economică”, 
care poate avea legătură cu violența psihologică.

Analizând prevederile legale naționale, se constată că legiuitorul nu a consfințit noțiunea de 
„violența împotriva femeilor”. Deși, în urma amendamentelor operate prin Legea nr. 196/2016 
în preambulul Legii nr. 45/2007 s-a stabilit expres că violența în familie afectează femeile în mod 
disproporționat, totuși, propunerea de includere a acestei noțiuni, recomandată prin Raportul de 
compatibilitate din 2013, nu a fost susținută.

Modificări propuse:
Completarea art. 2 din Legea nr. 45 și art. 2 din Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalității 
de șanse între femei și bărbați cu noțiunea de „violență împotriva femeilor” cu următorul 
cuprins:
„violență împotriva femeilor  – orice acțiune de violență bazată pe gen, care cauzează sau 
poate cauza femeilor suferință fizică, sexuală, psihologică sau economică, inclusiv amenințarea 
cu asemenea acțiuni, forțarea sau privarea de libertate arbitrară, comisă în sfera publică sau 
privată”.

b)  Definiția „violența în familie” se referă la actele de violență fizică, sexuală, psihologică și 
economică produse în familie sau în unitatea domestică, indiferent de faptul dacă agreso-
rul locuiește sau a locuit împreună cu victima. Această definiție nu se focusează pe aspec-
tul de gen, referindu-se la victime și agresori de ambele sexe.

Constatăm că la acest aspect, prevederile legale naționale au fost racordate la definiția cuprinsă 
în Convenție. Astfel, dacă la etapa adoptării legii aceasta făcea referire doar la persoanele aflate 
în relații de căsătorie, în condițiile locuirii separate, ca rezultat al adoptării Legii nr. 196/2016, 
prin art. 3 din Legea nr. 45/2007 a fost extins arealul subiecților protejați de lege și anume s-a 
stipulat expres că subiecți pot fi și foștii soți (persoanele divorțate). La fel, în condiția de locuire 

3 Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative // M. O. nr. 7–17 din 12.01.2018, art. 34.
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separată au fost incluse și persoanele care se află ori s-au aflat în relații asemănătoare celora dintre 
soți (concubinaj).

De asemenea, ca rezultat și art. 1331 din Codul penal care definește membrii de familie a fost 
expus într-o nouă redacție, și anume prin membru al familiei urmează să se înțeleagă: a) în con-
diția de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, sub tutelă și curatelă, rudele, afinii lor, 
soții rudelor, persoanele aflate în relații asemănătoare celora dintre soți (concubinaj) sau dintre 
părinți și copii; b) în condiția de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, 
afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în 
relații asemănătoare celora dintre soți (concubinaj)”.

Astfel, violența în familie include, în principal, două tipuri de violență: violența între foști sau 
actuali soți sau parteneri și violența între ceilalți membri ai familiei (rude). La fel, în cercul su-
biecților au fost incluși și afinii.

Potrivit art. 49 din Constituția Republicii Moldova, „Familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimțită între bărbat și femeie […]”. În lumina prevederilor constituționale, dar și a cadrului 
legislativ infraconstituțional, unica formă de raport legal este căsătoria încheiată în fața ofițerului 
de stare civilă. Raportul existent între concubini nu dă naștere unor obligații patrimoniale. În 
același timp, nu putem exclude din câmpul obligațional efectele concubinajului.

În acest sens, deși legiuitorul nu a dat o definiție exhaustivă concubinajului, acest fenomen an-
trenează efecte juridice și își găsește o acoperire plenară în legislație, fapt condiționat de raționa-
mentele constatate în jurisprudența Curții Europene. Prin Hotărârea din 3 aprilie 2012, pronun-
țată în Cauza Van der Heijden împotriva Olandei, Curtea de la Strasbourg a reținut că noțiunea de 
„viață de familie”, apărată prin art. 8 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale, nu este restrânsă doar la familiile bazate pe căsătorie și poate in-
clude alte relații de facto. Când trebuie să se stabilească dacă o relație constituie „viață de familie”, 
trebuie luați în considerare o serie de factori, în special dacă cuplul trăiește împreună, durata 
relației, dacă a demonstrat stabilitatea relației având copii împreună sau prin orice alte mijloace.

Sensul dat noțiunii de membru de familie vine să absoarbă integral în conținutul său noțiunea 
de rude apropiate, dar cuprinde, în egală măsură, și persoanele care au stabilit legături asemănă-
toare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, cu condiția conviețuirii. Soluția este pe deplin 
justificată în condițiile numărului mare de cupluri care trăiesc astăzi în uniune liberă, neexistând 
niciun temei pentru a le refuza acestora o protecție juridică similară cu cea acordată cuplurilor 
căsătorite.

Adițional, deși noțiunea „violența în familie” dată de Convenție cuprinde patru forme de vio-
lență, și anume cea fizică, sexuală, psihologică sau economică, noțiunea dată de Legea nr. 45/2007 
cuprinde și o altă formă și anume violența spirituală. În acest sens, legea definește în mod distinct 
toate aceste forme de violență. Este necesar de subliniat că standardul de protecție oferit de dis-
pozițiile Convenției nu exclude dreptul statelor de a oferi un standard mai ridicat de protecție a 
drepturilor fundamentale.

Totodată, având în vedere faptul existenței formei „violenței economice” legiuitorul prin Legea 
nr. 196/2016 a exclus din textul final al acestei noțiuni sintagma „contra proprietății comune sau 
personale”. Excluderea acestei sintagme a fost recomandată și prin Raportul de compatibilitate 
din 2013.

c)  Deoarece Convenția plasează obligația de prevenire și combatere a violenței împotri-
va femeilor în cadrul mai larg al realizării egalității între femei și bărbați, s-a considerat 
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important să se definească termenul „gen”. Pe lângă constatarea că violența împotriva fe-
meilor, inclusiv violența în familie împotriva femeilor, este un fenomen bazat clar pe gen, 
semnatarii recunosc în mod limpede că și bărbații pot fi victime ale violenței în familie și 
că ar trebui abordată și această latură a violenței. În legislația națională este definită noți-
unea de „gender” prin care urmează a se înțelege aspectul social al relațiilor dintre femei 
și bărbați, care se manifestă în toate sferele vieții (art. 2 din Legea cu privire la asigurarea 
egalității de șanse între femei și bărbați4).

d)  Termenul „violență bazată pe gen împotriva femeilor” este utilizat în tot textul Convenției și 
se referă la violența îndreptată spre o femeie din cauza apartenenței sale la sexul feminin. 
Pe baza acestei premise, se recunoaște natura structurală a violenței împotriva femeilor și 
faptul că aceasta reprezintă o manifestare a unei relații de putere istoric inegale între femei 
și bărbați. Prevederile Convenției plasează eradicarea violenței împotriva femeilor în con-
textul mai larg al combaterii discriminării față de femei și asigurării egalității de gen.

e)  Termenul „victimă” se referă atât la victimele violenței împotriva femeilor, cât și la victi-
mele violenței în familie, așa cum sunt definite în art. 3 lit. (a) – (b). În timp ce victimele 
violenței împotriva femeilor pot fi doar femeile, inclusiv fetele, victimele violenței în fami-
lie pot fi bărbați, femei, dar și copii. Prin noțiunea de „victimă” data de Legea nr. 45/2007 
se înțelege „persoană, adult sau copil, supuși actelor de violență în familie, în concubinaj”. 
Astfel, observăm că în cuprinsul respectivei noțiuni se evidențiază separat „concubina-
jul”. În aceste condiții, menționăm că în timp ce definiția „violenței în familie” dată de 
către legiuitorul național este acoperitoare și pentru relațiile de concubinaj, se consideră 
inoportun includerea adițională în noțiunea de „victimă” care este acoperitoare pentru toți 
membrii familiei în sens larg.

Modificări propuse:
Din textul noțiunii de „victimă” cuprins la art. 2 din Legea nr. 45/2007 sintagma „în concubi-
naj” urmează a fi exclusă. Rațiunea acestei modificări rezidă în faptul că noțiunea de „concu-
binaj” se include generic în noțiunea de familie.
Textul acestei noțiuni urmează să aibă următorul cuprins:
„victimă – persoană, adult sau copil, supusă actelor de violență în familie”.

Atestăm că prin Legea nr. 196/2016 au fost instituite noi garanții în vederea protecției victimei 
violenței, și anume: acordarea dreptului de a depune cererea pentru eliberarea ordonanței de pro-
tecție atât de către victimă, cât și de către reprezentantul acesteia, precum și de către organele de 
poliție, de asistență socială sau procuror în cazul imposibilității victimei; instituirea ordinului de 
restricție de urgență; acordarea asistenței juridice garantate de stat; acordarea unei compensații 
financiare din partea statului în cazul cauzării unei vătămări grave a integrității corporale sau a 
sănătății etc.

f)  Raționamentul de a evidenția în mod distinct, că prin noțiunea de femei urmează a se avea 
în vedere și fetele sub vârsta de 18 ani, rezidă în faptul că aplicarea prevederilor Convenției 
nu se limitează doar la persoanele adulte, dar și la minori. Totodată, având în vedere faptul 

4 Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați // M. O. nr. 47–50 din 24.03.2006, art. 200.
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că prin Convenție s-a enunțat distinct protecția femeilor împotriva violenței domestice s-a 
considerat imperios necesar de a include expres că sunt vizate și fetele sub vârsta de 18 ani.

După cum am menționat mai sus, legislația națională nu reglementează în mod distinct noți-
unea de „violență împotriva femeilor”.

Articolul 4. 
Drepturi fundamentale, egalitate și nediscriminare

1.  Părțile vor lua măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a promova și proteja dreptul 
tuturor, în special al femeilor, de a trăi fără violență atât în sfera publică, cât și în cea privată.

2.  Părțile condamnă toate formele de discriminare împotriva femeilor și iau, fără întârziere, 
măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a o preveni, în special prin: – încorporarea 
în constituțiile lor naționale sau în altă legislație corespunzătoare a principiului egalității 
între femei și bărbați și asigurând realizarea practică a acestui principiu; – interzicerea dis-
criminării împotriva femeilor, inclusiv prin utilizarea sancțiunilor, acolo unde este cazul; – 
abrogarea legilor și a practicilor care discriminează împotriva femeilor.

3.  Implementarea dispozițiilor prezentei Convenții de către Părți, în special măsurile de prote-
jare a drepturilor victimelor, vor fi asigurate fără discriminare din orice motiv, cum ar fi sex-
ul, genul, rasa, culoarea, limba, religia, politic sau altă opinie, origine națională sau socială, 
asocierea cu o minoritate națională, proprietatea, nașterea, orientarea sexuală, identitatea 
de gen, vârsta, starea sănătății, dizabilitatea, starea civilă, statutul de emigrant sau de refu-
giat, sau alt statut.

4.  Măsuri speciale, care sunt necesare pentru a preveni sau proteja femeile de violența de gen nu 
vor fi considerate discriminare în termenii prezentei Convenții.

În lumina articolului 15 din Constituție, una dintre caracteristicile drepturilor omului constă 
în universalitatea lor. În această calitate, ele trebuie să cunoască o aplicare egală și lipsită de orice 
discriminare atât în calitatea destinatarului, cât și în modul în care sunt puse în practică.

Articolul 16 din Constituție, care consfințește principiul egalității, statuează la alin. (2) egali-
tatea cetățenilor Republicii Moldova în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, 
naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine 
socială. Norma constituțională enumeră 10 motive de discriminare. În același timp, având în ve-
dere standardele internaționale, și luând în considerare faptul că Constituția este „un organism 
viu”, la această enumerare ar putea fi adăugat și un alt criteriu ce ar putea rezulta „din orice altă 
situație”, astfel, această listă având un caracter indicativ și nu limitativ.

Esența normei constituționale privind egalitatea cetățenilor se atestă în faptul că toți cetățenii 
au aceleași drepturi, libertăți fundamentale și îndatoriri, exercitarea cărora este asigurată de către 
stat fără discriminare.

Dreptul la egalitate este dreptul tuturor ființelor umane de a fi egale în demnitate, de a fi tratate 
cu respect și considerație și de a participa în condiții de egalitate cu ceilalți la orice aspect al vieții 
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economice, sociale, politice, culturale sau civile. Toate ființele umane sunt egale în fața legii și au 
dreptul la protecție și beneficiu egal în fața legii.

Principiul egalității reprezintă un pilon important al politicii sociale, iar egalitatea oportuni-
tăților reprezintă cadrul necesar realizării politicii sociale la nivel statal. Existența normelor care 
impun garanții eficiente împotriva discriminării și practicilor discriminatorii sunt absolut ne-
cesare într-o societate democratică. Aderând la multiple instrumente internaționale, Republica 
Moldova și-a asumat obligații primordiale de a respecta demnitatea și drepturile omului pentru 
fiecare persoană care se află sub jurisdicția sa.

Printre criteriile enumerate și garantate de articolul 16 alin. (2) din Constituție, se cuprinde 
și criteriul bazat pe „sex”. Prin prisma acestui criteriu consfințit în Legea Supremă, autoritățile 
statului prin politicile promovate urmează să asigure drepturi și oportunități egale în orice sferă 
a vieții atât femeilor, cât și bărbaților.

Analizând dimensiunea socială a noțiunii de egalitate, legiuitorul constituant a acordat aces-
teia statutul de drept fundamental, drept care a cunoscut un laborios, dar și îndelungat proces de 
cristalizare, înfățișându-se în prezent ca o instituție deosebit de complexă, ce ține atât de ordinea 
juridică internă, cât și de cea internațională. Astfel, este indubitabil că eliminarea discriminării pe 
bază de sex reprezintă o parte integrantă a acestor drepturi fundamentale.

Actualitatea „egalității de tratament între femei și bărbați” se datorează unui șir de factori, 
precum ar fi transformările social-politice și obligațiile asumate de Republica Moldova prin rati-
ficarea mai multor acte care vin să garanteze egalitatea între bărbați și femei.

La 9 februarie 2006 autoritatea legislativă a adoptat Legea nr. 5-XVI cu privire la asigurarea 
egalității de șanse între femei și bărbați, care are drept scop asigurarea exercitării drepturilor ega-
le de către femei și bărbați în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieții, în 
vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex.

Concomitent, prevederile acestei legi definesc discriminarea directă după criteriul de sex ca 
orice acțiune care, în situații similare, discriminează o persoană în comparație cu o altă persoană 
de alt sex, inclusiv din cauza sarcinii, maternității sau paternității.

La fel, fiind ghidat de același principiu constituțional, la 25 mai 2012, Parlamentul a adoptat 
Legea cu privire la asigurarea egalității5. Respectiva constituie o lege-cadru în materie și are drept 
scop asigurarea egalității tuturor persoanelor implicit și pe baza criteriului de sex. Aspectul nova-
tor al acestei legi îl constituie faptul că protecția victimei discriminării urmează a fi efectuată prin 
repartizarea sarcinii probațiunii. Astfel, luând în considerare dificultatea dovedirii discriminării, 
persoanelor afectate li se cere doar să descrie faptele, în baza cărora se poate presupune că a avut 
loc discriminarea, iar sarcina demonstrării lipsei discriminării îi revine pârâtului.

Potrivit Convenției, măsuri speciale, care sunt necesare pentru a preveni sau proteja femeile 
de violența de gen, nu vor fi considerate discriminare. În acest sens, în Legea cu privire la asigu-
rarea egalității se regăsește noțiunea de „măsuri pozitive”, care înseamnă acțiuni speciale provi-
zorii luate de autoritățile publice în favoarea unei persoane, a unui grup de persoane sau a unei 
comunități, vizând asigurarea dezvoltării lor firești și realizarea efectivă a egalității acestora în 
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunități. Prin urmare, având în vedere 
vulnerabilitatea femeilor în societatea noastră, în virtutea Convenției autoritățile pot întreprinde 
măsuri de politici exclusiv în susținerea acestora.

5 Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității // M. O. nr. 103 din 29.05.2012, art. 355.
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Articolul 5. 
Obligațiile statului și diligența cuvenită

1.  Părțile se vor abține de la a se angaja în orice act de violență împotriva femeilor și se vor 
asigura că autoritățile, funcționarii, reprezentanții, instituțiile statului și alți actori care 
acționează în numele Statului acționează în conformitate cu această obligație.

2.  Părțile vor lua măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a exercita diligența cuvenită 
pentru a preveni, a investiga, a pedepsi și a furniza despăgubiri pentru actele de violență aco-
perite de sfera de aplicare a prezentei Convenții, care sunt săvârșite de actori non-statali.

Legea Supremă a proclamat prin art. 1 Republica Moldova ca un stat de drept, democratic, în care 
demnitatea omului, drepturile și libertățile lui reprezintă valori supreme și sunt garantate. Această 
dispoziție constituțională privește valorile supreme ale statului de drept, fiind o reglementare de 
principiu care constituie cadrul pe care se grefează toate celelalte norme ale Legii fundamentale.

Statul de drept nu înseamnă numai o legalitate formală, care asigură regularitatea și coerența 
în instaurarea și punerea în aplicare a ordinii democratice în țară, ci și o justiție bazată pe recu-
noașterea și deplina acceptare a personalității umane.

Demnitatea umană poate fi percepută din două perspective: în primul rând – ca o valoare in-
erentă și inalienabilă, și în al doilea rând – ca „un drept al personalității”, care cuprinde valorile 
vieții psihologice a fiecărei ființe umane, determinând astfel poziția acesteia în societate și impu-
nând respectul cuvenit pentru fiecare persoană. Din acest „drept al personalității” derivă existen-
ța unei garanții minime pentru fiecare persoană de a deține posibilitatea de a acționa liber în 
cadrul societății și de a-și dezvolta personalitatea integral în mediul social și cultural (HCC nr. 
33 din 17 noiembrie 2016).

Potrivit actelor internaționale, respectul pentru demnitatea ființei umane, pentru autonomia 
individuală, inclusiv pentru dreptul de a face propriile alegeri, precum și pentru independența 
persoanei, este un principiu fundamental.

În virtutea obligațiilor pozitive ale statului de a lua toate măsurile rezonabile și acceptabi-
le pentru protejarea drepturilor persoanei, acestuia îi revine datoria primordială de a asigura 
dreptul la viață, implementând o legislație penală concretă care evită comiterea atingerilor aduse 
persoanei, dar, de asemenea, de a lua în mod preventiv măsuri de ordin practic pentru a proteja 
individul a cărui viață este amenințată de acțiunile violente ale altei persoane.

Această obligație derivă și din garanțiile constituționale potrivit cărora statul garantează fie-
cărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. Dreptul la viață constituie un atribut 
inalienabil al persoanei și reprezintă valoarea supremă în ierarhia drepturilor omului, întrucât 
este un drept fără de care exercitarea celorlalte drepturi și libertăți garantate de Constituție și de 
instrumentele internaționale de protecție a drepturilor fundamentale ar fi iluzorie, fapt ce deter-
mină caracterul axiologic al acestui drept, care cuprinde atât un drept subiectiv, cât și o funcție 
obiectivă, aceea de principiu călăuzitor al activității statului, acesta din urmă având obligația de a 
proteja dreptul fundamental la viață al persoanei.

Alineatul 1 din articolul 5 al Convenției se referă la obligația statului de a se asigura că autori-
tățile, funcționarii, agențiile, instituțiile și alți actori, care acționează în numele statului, se abțin 
de la acte de violență împotriva femeilor. Prin aceste prevederi urmează să înțelegem obligația 
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tuturor actorilor statului de a (1) se abține în comiterea actelor de violență, precum și (2) diligen-
ța de a acționa prompt și prin toate mijloacele posibile în vederea eradicării acestui flagel.

Potrivit legislației naționale, actorii statului răspund pentru acțiunile ilegale săvârșite, în acest 
sens survenind diferite forme ale răspunderii în funcție de gravitatea faptei, și anume răspundere 
disciplinară, civilă, contravențională sau penală.

Legea penală la art. 123 stabilește cine cade sub incidența noțiunii de „Persoană cu funcție de 
răspundere, persoană publică și persoană cu funcție de demnitate publică”. Codul penal stabilește 
expres că o persoană publică sau o persoană care, de facto, exercită atribuțiile unei autorități pu-
blice sau orice altă persoană care acționează cu titlu oficial sau cu consimțământul expres ori tacit 
al unei asemenea persoane, răspund pentru săvârșirea următoarelor componențe de infracțiuni:

– tortura, tratamentul inuman sau degradant (art. 1661 CP);
– abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 CP);
– excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP);
– neglijența în serviciu (art. 329 CP).
De asemenea, potrivit art. 1404 din Codul civil6, autoritatea publică răspunde pentru preju-

diciul cauzat printr-un act administrativ ilegal sau nesoluționarea în termen legal a unei cereri. 
Persoana cu funcție de răspundere va răspunde solidar în cazul intenției sau culpei grave. În ca-
zul în care o autoritate publică are o obligație impusă de un act adoptat în scopul protecției contra 
riscului de producere a unui anumit fel de prejudiciu, ea răspunde pentru prejudiciul de acest 
fel cauzat sau nepreîntâmpinat prin neexecutarea obligației, cu excepția cazului când autoritatea 
publică demonstrează că a dat dovadă de diligență rezonabilă în executarea obligației.

Articolul 11 alin. (2) din Legea nr. 45/2017 statuează expres că persoanele cu funcție de răs-
pundere, alte persoane care cunosc existența unui pericol pentru viața și sănătatea unei potenția-
le victime, trebuie să comunice acest fapt autorităților abilitate cu funcții de prevenire și comba-
tere a violenței în familie. De asemenea, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, autoritățile abilitate 
cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie sunt obligate să reacționeze prompt la 
orice sesizare și să informeze victimele despre drepturile lor, despre autoritățile și instituțiile cu 
funcții de prevenire și combatere a violenței în familie, despre tipul serviciilor și organizațiile la 
care se pot adresa după ajutor, despre asistența disponibilă pentru ele, unde și cum pot depune 
o plângere, despre procedura ce urmează după depunerea plângerii și rolul lor după asemenea 
proceduri, cum pot obține protecție, în ce măsură și în ce condiții au acces la consultanță sau 
asistență juridică, dacă există un pericol pentru viața sau sănătatea lor în cazul eliberării unei 
persoane reținute sau condamnate, dacă a fost anulată ordonanța de protecție.

La fel, o prevedere imperios necesară este cea care se regăsește în prezent în art. 12 alin. (2) din 
Legea nr. 45/2017, potrivit căreia reprezentanților autorităților abilitate cu funcții de prevenire 
și combatere a violenței în familie li se interzice să întreprindă acțiuni menite să descurajeze vic-
tima în denunțarea actelor de violență la care este supusă. Totodată, alin. (5) stabilește că poliția 
este obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violență în familie și să nu 
subestimeze importanța acțiunilor de contracarare a oricăror forme de violență în familie.

Adițional, legea enunțată stabilește că nerespectarea prevederilor acesteia de către persoanele 
cu funcție de răspundere și profesioniștii în domeniu este o încălcare a disciplinei muncii și atra-
ge răspundere disciplinară în conformitate cu legislația.

6 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 // M. O. nr. 82–86 din 22.06.2002, art. 661.
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În contextul celor enunțate supra, constatăm că acest cadru normativ național cuprinde re-
glementări comprehensive privind obligațiile autorităților statului în vederea prevenirii și com-
baterii violenței în familie și, în același timp, stabilește răspunderea care poate surveni pentru 
neonorarea obligațiilor.

Alineatul 2 al art. 5 din Convenție prevede obligația Părților de a lua măsurile legislative și 
alte măsuri necesare pentru a exercita diligența cuvenită pentru a preveni, investiga, pedepsi și a 
furniza despăgubiri pentru actele de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții, 
care sunt săvârșite de actori non-statali.

Adițional garanțiilor instituite în Convenția de la Istanbul, având în vedere vulnerabilitatea 
particulară a victimelor violenței domestice, necesitatea implicării active a statelor în protejarea 
acestora a fost prevăzută și printr-o serie de alte instrumente internaționale.

În Recomandarea sa Rec (2002) 5 din 30 aprilie 2002 cu privire la ocrotirea femeilor împotriva 
violenței, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a afirmat inter alia că Statele membre ar 
trebui să introducă, să dezvolte și/sau să îmbunătățească, unde este necesar, politicile naționale 
împotriva violenței bazate pe siguranță maximă și protecția victimelor, suport și asistență, ajus-
tarea legislației penale și civile, ridicarea conștiinței publice, instruirea pentru specialiștii care se 
confruntă cu violența împotriva femeilor și prevenirea acesteia.

Comitetul de Miniștri a recomandat, în particular, că Statele membre ar trebui să sancționeze 
serios violența împotriva femeilor, cum ar fi violența sexuală și viol, abuzul de vulnerabilitatea 
victimelor însărcinate, lipsite de apărare, bolnave, cu dizabilități sau în dependență, la fel ca și 
sancționarea abuzului ținând cont de poziția agresorului. Recomandarea prevede, de asemenea, 
că Statele membre ar trebui să asigure ca toate victimele violenței să beneficieze de posibilitatea 
de a iniția proceduri, să introducă prevederi care să asigure inițierea procedurilor penale, să 
încurajeze procurorii să privească violența împotriva femeilor ca un factor agravant sau decisiv 
la adoptarea soluției de a porni ori nu urmărirea penală într-un interes public, să asigure unde 
este necesar că măsurile sunt întreprinse eficient în vederea ocrotirii victimelor împotriva ame-
nințărilor și eventualelor acțiuni de răzbunare și să întreprindă măsuri specifice pentru a asigura 
ocrotirea drepturilor copiilor pe parcursul procedurilor.

Cu privire la violența în familie, Comitetul de Miniștri a recomandat că Statele membre ar 
trebui să califice toate formele de violență în familie ca infracțiuni și să prevadă posibilitatea de 
a întreprinde măsuri în vederea, inter alia, acordării posibilității judecătorilor să adopte măsuri 
interimare cu scopul ocrotirii victimelor, să interzică făptașului de a contacta, comunica sau de a 
se apropia de victimă, să locuiască sau să intre în anumite locuri, să sancționeze toate încălcările 
ale măsurilor impuse făptașului și să stabilească o procedură obligatorie de acționare pentru po-
liție, serviciile medicale și sociale. În recomandarea sa generală nr. 28 cu privire la obligațiunile 
importante ale Statelor părți în temeiul Articolului 2 din Convenția cu privire la eliminarea tutu-
ror formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW/C/2010/47/GC. 2), Comitetul pentru 
eliminarea discriminării față de femei a constatat că „Statele părți au obligația să prevină, să in-
vestigheze, să intenteze un proces și să pedepsească…acțiunile bazate pe violență de gen”.

Obligația de diligență cuvenită în materia prevenirii și combaterii violenței domestice a fost 
statuată de Curtea Europeană în cauza Opuz v. Turcia și reiterate ulterior în cauzele Eremia v. 
Republica Moldova, Mudric v. Republica Moldova. Instanța de la Strasbourg a reținut că obligația 
pozitivă de a proteja dreptul la viață (art. 2 din CEDO) solicită autorităților statului să manifeste 
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diligența cuvenită, de exemplu, prin luarea măsurilor preventive operative, în cazul protejării 
unei persoane a cărei viață este în pericol.

De asemenea, prin Hotărârea din 2 martie 2017, pronunțată în Cauza Talpis v. Italia, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că printre obligațiile pozitive care incumbă autorită-
ților – în anumite cazuri, în virtutea art. 2 sau art. 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, iar, în alte cazuri, în virtutea art. 8 sau a art. 8 coroborat 
cu art. 3 din Convenție – se regăsește și obligația acestora de a adopta și a aplica un cadru juridic 
adaptat care să ofere protecție împotriva actelor de violență (par. 100).

Standardele impuse de instrumentele constituționale și convenționale sunt dezvoltate de pre-
vederile legale. Astfel, în caz de comitere a actelor de violență în familie, care întrunesc elemen-
tele constitutive de infracțiune, survine răspunderea în condițiile art. 2011 din Codul penal care 
incriminează violența în familie, indiferent de stabilirea măsurilor de protecție. Sub aspect de 
garanții procesuale, prin Legea nr. 196/2016 a fost modificat art. 276 alin. (5) din Codul de pro-
cedură penală care admitea împăcarea părților în cazurile de violență în familie. Statul are „obli-
gația pozitivă” de a-și apăra cetățenii, prin urmare, împăcarea a constituit „o portiță” în lege prin 
care autorii actelor de violență puteau fi complet exonerați de răspundere.

Reținem că legea trebuie să fie fermă în a-i descuraja ori pedepsi, de la caz la caz, pe agresori, 
or, în caz contrar, ea riscă să nu mai fie un instrument adecvat pentru a apăra victimele.

Prin Codul contravențional violența în familie se sancționează pentru vătămare neînsemnată 
a integrității corporale, art. 781 stabilind drept sancțiune muncă neremunerată în folosul comuni-
tății de la 40 la 60 de ore sau arest contravențional de la 7 la 15 zile. Este judicios ca pentru astfel 
de încălcări legea să nu instituie pedeapsa amenzii care se poate transforma în cele din urmă 
într-o sarcină economică excesivă și care, reieșind din specificul încălcării, în cele din urmă, indi-
rect ar fi putea fi pusă în sarcina victimei. Totuși, în contextul actualelor reglementări, se atestă si-
tuația când instanța de judecată este în imposibilitate de a aplica victimei o anumită pedeapsă, or, 
potrivit art. 37 alin. (3) din Codul contravențional „Munca neremunerată în folosul comunității 
poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea sancțiune”, iar potrivit art. 
38 alin. (6) arestul nu poate fi aplicat mai multor categorii de persoane, printre care se enumeră 
și persoanele cu dizabilități, militarii și angajaţii cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne, 
angajaţi în bază de contract, precum și persoanele care au împlinit vârsta generală de pensionare. 
Astfel, în situația în care agresorul este o persoană din această categorie și acesta refuză aplicarea 
pedepsei sub formă de muncă neremunerată, în cele din urmă, el nu va fi sancționat reieșind 
din faptul că nici arestul nu-i poate fi aplicat. Prin urmare, sunt necesare modificări în acest sens 
pentru excluderea lacunelor create.

Modificări propuse:
Completarea art. 38 din Codul contravențional cu un alineat nou în vederea stabilirii faptului 
că prevederile alin. (6) nu se aplică pentru contravențiile referitoare la violența în familie sau 
care pot fi conexe cu acestea. În lipsa unor astfel de modificări, norma contravențională de 
sancționare a actelor de violență în familie în anumite cazuri, potrivit celor menționate supra, 
ar deveni una iluzorie, prin urmare lipsită de aplicabilitate.

Instrumentele de reacționare promptă în vederea protecției victimelor violenței sunt (1) ordo-
nanța de protecție și (2) ordinul de restricție de urgență.
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Totodată, în corespundere cu cerințele art. 5 din Convenție în partea de despăgubiri, legislația 
națională stabilește că victima violenței în familie are dreptul să ceară agresorului repararea, în 
condițiile legii, a prejudiciului material și moral cauzat prin actele de violență, iar statului – re-
pararea prejudiciului material și moral ca urmare a neasigurării asistenței și protecției adecvate. 
Victima violenței în familie, căreia i s-a cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a să-
nătății, beneficiază de o compensație financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin 
infracțiune, în condițiile stabilite de legislație (art. 11 alin. (4) – (41) din Legea nr. 45/2007).

Adițional, în materie civilă constatăm că Codul familiei stabilește la art. 37 alin. (4) că: „Dacă, 
în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soți nu-și dă acordul la divorț, 
instanța judecătorească va amâna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o 
lună la 6 luni, cu excepția cauzelor de divorț pornite pe motivul violenței în familie confirmate prin 
probe.”.

Observăm că legea exceptează de termenul împăcări cazurile de divorț determinate de vio-
lența în familie. În același timp, legea condiționează confirmarea violenței prin probe. În acest 
sens, fiind în prezența unei situații critice care prezintă pericol pentru viața și integritatea unui 
sau mai multor membri ai familiei din partea altui membru, este necesar excluderea din lege a 
prevederilor care obligă partea ce invocă violența în familie de a prezenta „probe”. Susținem că în 
aceste situații ar fi necesar doar indicarea circumstanțelor actului de violență, intensitatea, durata 
și consecințele suportate.

Cu titlu de exemplu, menționăm că potrivit dispozițiilor articolului 2786 alin. (2) din Codul de 
procedură civilă, declarația independentă a victimei este suficientă pentru emiterea ordonanței 
de protecție în caz de pericol iminent de comitere a violenței fizice.

Observăm că dispozițiile articolului 2786 alin. (2) din Codul de procedură civilă instituie o 
prezumție a adevărului afirmațiilor pretinsei victime, atunci când stabilește că declarația sa este 
suficientă pentru emiterea ordonanței de protecție, în caz de pericol iminent de comitere a vio-
lenței fizice. În hotărârea Salabiaku v. Franța, 7 octombrie 1988, § 28, Curtea Europeană a subli-
niat că Convenția nu interzice, de principiu, prezumțiile de fapt sau de drept. Articolul 6 § 2 din 
aceasta reclamă ca statele să le delimiteze în mod rezonabil, având în vedere importanța situației 
în discuție și garantând drepturile apărării. Când sunt respectate aceste cerințe, articolul 6 § 2 din 
Convenție nu este incident.

Modificare propusă:
Modificarea art. 37 alin. (4) din Codul familiei în vederea excluderii sintagmei „confirmate 
prin probe”.
Art. 37 alin. (4) va avea următorul cuprins:
„(4)  Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soți nu-și dă acor-

dul la divorț, instanța judecătorească va amâna examinarea cauzei, stabilind un termen de 
împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepția cauzelor de divorț pornite pe motivul violenței 
în familie”.
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Totodată, în timp ce în anumite condiții Codul familiei exceptează de la instituția împăcării 
cauzele de divorț pornite pe motivul violenței în familie, prin Legea nr. 31/20177, Codul de pro-
cedură civilă a fost completat cu un nou capitol privind „medierea judiciară obligatorie” care 
vizează toate litigiile de familie. Potrivit noilor prevederi, termenul medierii judiciare nu poate 
depăși 45 de zile de la data la care a fost fixată prima ședință de soluționare amiabilă a litigiului. 
Astfel, în virtutea acestor prevederi de facto cauzele de divorț, ca rezultat al, violenței sunt supuse 
din nou unui termen de împăcare.

Modificare propusă:
Modificarea art. 1821 lit. b) din Codul de procedură civilă în sensul stabilirii că litigiile în 
familie determinate de violență nu pot cădea sub incidența prevederilor privind medierea.
Articolul 1821. Medierea judiciară
(1)   Medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluționare amiabilă a pretențiilor adre-

sate instanței judecătorești, cu ajutorul și sub conducerea acesteia, în cazurile ce țin de:
[…]
b)  litigiile de familie, cu excepția cazurilor de violență în familie;

Articolul 6. 
Politici sensibile la aspecte de gen

Părțile se obligă să integreze o perspectivă de gen la implementarea și evaluarea impactului 
prevederilor prezentei Convenții și la promovarea și implementarea eficientă a politicilor de 
egalitate între femei și bărbați și la abilitarea femeilor.

Acest articol solicită statelor să promoveze și să implementeze politici care au drept scop pro-
movarea și asigurarea egalității între femei și bărbați și abilitarea femeilor. Această obligație com-
pletează obligația de a condamna și interzice discriminarea, inclusă în articolul 4.

În Republica Moldova, pe parcursul anilor, au fost întreprinse mai multe măsuri de ordin 
legislativ și instituțional în vederea asigurării egalității de gen. Potrivit clasamentului Indexului 
global al egalității de gen pentru anul 2017, realizat de Forumul Economic Mondial, Republica 
Moldova s-a plasat pe poziția 30 din 144 de state evaluate8. În Raportul Dezvoltării Umane, pen-
tru 2017, elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, după Indexul Inegalității 
de Gen, Republica Moldova s-a clasat pe locul 48 printre 160 de țări ale lumii. Cu toate acestea, 
femeile continuă să fie subreprezentate9.

7 Legea nr. 31 din 17.03.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative // M. O. nr. 144–148 din 05.05.2017, art. 229.

8 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

9 http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MDA.pdf
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Legea-cadru în domeniu o constituie Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între 
femei și bărbați10 care are drept scop asigurarea exercitării drepturilor lor egale de către femei și 
bărbați în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieții, drepturi garantate 
de Constituția Republicii Moldova, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discri-
minare după criteriul de sex.

Prin respectiva lege cu atribuții în domeniul egalității între femei și bărbați a fost abilitat: a) 
Parlamentul; b) Guvernul; c) Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei și bărbați; d) 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (organ specializat); d1) Inspectoratul de Stat al 
Muncii; e) ministerele și alte autorități administrative centrale (grupurile coordonatoare în do-
meniul gender); f) autoritățile administrației publice locale (unitățile gender); g) Biroul Național 
de Statistică; h) Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Organul responsabil de examinarea plângerilor persoanelor care se consideră a fi victime ale 
discriminării este Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În 
urma examinării plângerii, Consiliul adoptă o decizie motivată cu majoritatea voturilor membrilor 
săi. Decizia Consiliului include și recomandări în vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei 
și a prevenirii faptelor similare pe viitor. Decizia se aduce la cunoștința persoanei care a comis fapta 
discriminatorie și a persoanei care a depus plângerea în termen de 5 zile. Consiliul este informat în 
termen de 10 zile despre măsurile întreprinse. În cazul în care nu este de acord cu măsurile întreprin-
se de persoana care a comis fapta discriminatorie, Consiliul are dreptul să se adreseze unui organ 
ierarhic superior pentru a se lua măsurile corespunzătoare și/sau să informeze opinia publică.

În virtutea multiplelor eforturi întreprinse, în domeniul enunțat continuă să persiste o se-
rie de probleme, fapt care a determinat aprobarea de către Guvern prin Hotărârea nr. 259 din 
28.04.2017 a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe 
anii 2017–2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Respectivul document de 
politici cuprinde o abordare complexă a egalității între femei și bărbați în toate domeniile.

Strategia adițional subliniază problemele atestate în acest domeniu, inclusiv menționează că, 
deși Republica Moldova a înregistrat anumite progrese și realizări în eliminarea și prevenirea 
violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, această arie necesită o abordare integrativă 
și coordonată pentru a reduce toate formele de discriminare și violență. Existența unei atitudini 
tacite de toleranță a violenței în familie din partea comunității, mass-media și societății în în-
tregime continuă să fie o provocare majoră pentru dezvoltarea socio-economică armonioasă și 
durabilă a Republicii Moldova. Lipsa unui mecanism instituționalizat și unificat de colectare și 
prezentare a datelor privind violența în bază de gen, a instrumentelor de monitorizare și evaluare 
a programelor și politicilor pentru eliminarea acesteia face dificilă estimarea anvergurii fenome-
nului în Republica Moldova.

Prin Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei s-a propus realizarea mai multor obiec-
tive în perioada de referință printre care se enumeră și consolidarea parteneriatului între institu-
țiile abilitate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie pentru asigurarea accesului 
victimelor violenței în familie la serviciile de asistență și protecție.

La fel, un obiectiv îl constituie și armonizarea statisticilor de gen conform cerințelor Organizației 
Națiunilor Unite și ale Eurostat și implementarea Setului minim privind statistica de gen, reco-
mandat de Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa.

10 Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați // M. O. nr. 47–50 din 24.03.2006, art. 200.



CAPITOLUL II. POLITICI INTEGRATE ȘI COLECTAREA DATELOR

— 24 —

CAPITOLUL II. 
POLITICI INTEGRATE ȘI COLECTAREA 
DATELOR

Articolul 7. 
Politici cuprinzătoare și coordonate

1.  Părțile vor lua măsuri legislative și de altă natură pentru a adopta și implementa politici 
generale la nivel de stat, eficiente, cuprinzătoare și coordonate, cuprinzând toate măsurile 
relevante de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență care cad sub incidența 
prezentei Convenții și pentru a asigura o reacție globală la violența împotriva femeilor.

2.  Părțile se vor asigura că politicile menționate la alin. 1 plasează drepturile victimei în centrul 
tuturor măsurilor și sunt implementate prin cooperarea eficientă a tuturor agențiilor, insti-
tuțiilor și organizațiilor relevante.

3.  Măsurile luate în baza prezentului articol vor include, dacă va fi cazul, toți actorii relevanți, 
precum agențiile de stat, parlamentele și autoritățile naționale, regionale și locale, instituțiile 
naționale pentru protecția drepturilor omului și organizațiile societății civile.

Articolul 7 solicită statelor semnatare să întreprindă toate măsurile necesare de ordin legislativ, 
dar și de altă natură (administrativ) în vederea elaborării, adoptării și promovării măsurilor efici-
ente de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență care cad sub incidența Convenției.

Obligația de a promova politici eficiente este plasată în sarcina tuturor actorilor din sectorul 
public și privat. Astfel, arealul de acoperire se extinde de la puterea legislativă la cea executivă, 
precum și de la autoritățile publice centrale la cele locale. Un rol distinct este acordat instituți-
ilor naționale pentru protecția drepturilor omului. Potrivit raportului explicativ la Convenție, 
deoarece instituții naționale de drepturi ale omului există în multe state membre ale Consiliului 
Europei, s-a considerat important să fie incluse în lista actorilor relevanți, în cazul în care ele 
există. Această prevedere nu include obligația de a crea astfel de instituții acolo unde ele nu există.

Unul din principiile de bază al prevenirii și combaterii violenței în familie îl constituie coo-
perarea autorităților administrației publice cu societatea civilă și cu organizațiile internaționale.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 45, autoritățile și instituțiile abilitate cu funcții de prevenire și de 
combatere a violenței în familie sunt: a) organele centrale de specialitate ale statului (Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul 
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Afacerilor Interne, Ministerul Justiției); b) autoritățile de specialitate ale administrației publice lo-
cale de nivelul al doilea și structurile desconcentrate (secțiile/direcțiile de asistență socială și de 
protecție a familiei; direcțiile generale de învățământ, tineret și sport; organele ocrotirii sănătății; 
subdiviziunile teritoriale ale poliției); c) administrația publică locală de nivelul întâi; d) centrele/
serviciile de asistență și protecție a victimelor violenței în familie și a copiilor lor și centrele/servi-
ciile de asistență și consiliere pentru agresorii familiali; e) alte organizații cu activități specializate 
în domeniu.

Organul central de specialitate abilitat cu funcții de elaborare și de promovare a politicilor de 
prevenire și de combatere a violenței în familie și de asistență socială a victimelor și agresorilor 
este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În contextul obligației statului de a elabora și de a promova politici de consolidare a familiei, 
de prevenire și combatere a violenței în familie, de acordare a protecției și asistenței victimelor și 
agresorilor, mai multe documente de politici (sectoriale și naționale) adoptate atât de Parlament, 
cât și de Guvern stabilesc mai multe domenii de intervenție strategică pe acest sector cu indicarea 
acțiunilor care urmează a fi întreprinse.

Deși de la adoptarea legii-cadru mai multe documente de politici stabileau obiective privind 
întreprinderea măsurilor de prevenire și combatere a fenomenului violenței, primul document 
de politici sectorial îl constituie Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de 
femei și violenței în familie pe anii 2018–2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 281 din 
03.04.201811. Scopul Strategiei constă în asigurarea unei abordări sistemice a fenomenului vio-
lenței față de femei și violenței în familie, în vederea diminuării acestor fenomene și asigurării 
unui răspuns eficient al organelor de resort la cazurile de violență.

Obiectivele generale ale Strategiei derivă din structura generală bazată pe cei patru piloni ai 
Convenției de la Istanbul. Strategia își propune realizarea a patru obiective generale: prevenire, 
protecție, investigare și urmărire în justiție și politici integrate și colectare a datelor, fiecare obiec-
tiv general fiind constituit din obiective specifice. Prin aceeași hotărâre de Guvern a fost aprobat 
și Planul de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea Strategiei.

De asemenea, noul Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–
2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 24.05.2018, cuprinde un capitol distinct 
consacrat egalității de gen și violenței în familie.

În același timp, prin Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”12 eradicarea flagelului 
violenței domestice constituie un angajament al statului în contextul Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă adoptate de 193 de state membre ONU, inclusiv de către Republica Moldova, la 25 
septembrie 2015, la Summitul privind Dezvoltarea Durabilă. Printre domeniile de intervenție 
strategică a acestui document de politici național se enumeră: reducerea continuă și dinamică a 
tuturor formelor de violență, în special a violenței în familie și a violenței sexuale (ODD 16.1); 
eficientizarea răspunsului multisectorial la cazurile de violență față de femei și violență în familie.

Adițional, Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe 
anii 2017–2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 259 din 28.04.2017 și Planul de acți-
uni pentru implementarea acesteia, subliniază că deși Republica Moldova a înregistrat anumite 

11 Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018 cu privire la aprobareaStrategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de 
femei și violenței în familie pe anii 2018–2023 și a Planului de acțiuni 2018–20120 privind implementarea acesteia // M. O. nr. 121–125 
din 13.04.2018, art.348.

12 Legea nr. 333 din 14.12.2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”.
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progrese și realizări în eliminarea și prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței în fa-
milie, această arie necesită o abordare integrativă și coordonată pentru a reduce toate formele de 
discriminare și violență.

În acest sens, pentru a putea estima anvergura fenomenului în Republica Moldova, prin acest 
document de politici se propune instituționalizarea unui mecanism unificat de colectare și pre-
zentare a datelor privind violența în bază de gen, a instrumentelor de monitorizare și evaluare a 
programelor și politicilor pentru eliminarea acesteia.

Articolul 8. 
Resurse financiare

Părțile vor aloca resurse financiare și umane necesare pentru implementarea adecvată a politi-
cilor, a măsurilor și a programelor integrate de prevenire și combatere a tuturor formelor de vi-
olență care cad sub incidența prezentei Convenții, inclusiv a celor implementate de organizațiile 
neguvernamentale și societatea civilă.

Acest articol vizează asigurarea alocării unor resurse financiare și umane adecvate pentru ac-
tivitățile efectuate atât de autoritățile publice, cât și de organizațiile neguvernamentale.

Articolul 16 din Legea nr. 45 stabilește că activitățile de implementare a legii se finanțează de la 
bugetul de stat, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, în limita mijloacelor financiare 
stabilite anual, din alte surse neinterzise de lege.

Cadrul juridic general în domeniul finanțelor publice îl constituie Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale13. Potrivit acestei legi, documentul prin care se stabilesc obiec-
tivele politicii bugetar-fiscale și se determină cadrul de resurse și cheltuieli ale bugetului public 
național și ale componentelor acestuia în perspectiva de trei ani îl constituie cadrul bugetar pe 
termen mediu.

Este de menționat că realizarea cu succes a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii vi-
olenței în familie nu poate fi asigurată fără o implicare financiară substanțială din partea statului 
pe domeniul social, al sănătății, al învățământului și al justiției. Or, toate aceste sectoare joacă un 
rol plenar în realizarea sarcinilor pe acest segment. În pofida acestui imperativ, mecanismul de fi-
nanțare a acestui segment este unul deficitar având în vedere că finanțarea sectorului violenței în 
familie nu este alocată în buget ca linie separată și nu se regăsește în toate bugetele sectoriale. Prin 
urmare, este dificil de identificat mijloacele financiare utilizate nemijlocit pentru acest sector.

Modificări propuse:
Completarea art. 16 din Legea nr. 45 cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

13 Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014 // M. O. nr. 223–230 din 08.08.2014, art. 519.
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„(11) Resursele necesare pentru implementarea și realizarea activităților de prevenire și de com-
batere a violenței în familie se includ de către autorități într-o linie bugetară separată, parte 
integrantă a bugetului”.

Având în vedere că responsabilitatea pe acest segment revine mai multor autorități publice 
care urmează să întreprindă măsuri de prevenire și contracarare a fenomenului violenței, măsuri 
care în cea mai mare parte au implicații financiare, în Raportul de estimare a costurilor violenței în 
familie și a violenței împotriva femeilor14, s-a subliniat necesitatea de a se prevedea în mod distinct 
de către ministerele de resort în Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM), precum și în planifi-
carea bugetară anuală a bugetelor pentru violența în familie.

Toate bugetele sectoriale urmează să reflecte sumele financiare destinate acestui sector pentru 
a avea o imagine reală și care va ajuta la captarea costurilor ascunse. Pentru a putea obține acest 
rezultat, este necesar ca în cadrul programelor bugetare sectoriale să fie incluse subprograme 
destinate violenței în familie.

Modificări propuse:
Modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificația bu-
getară, în vederea completării programelor bugetare sectoriale cu subprograme destinate vi-
olenței în familie.

Prin amendamentele operate prin Legea 196/2016 s-a stabilit că finanțarea centrelor/serviciilor 
de asistență și protecție a victimelor violenței în familie și a copiilor lor și a centrelor/serviciilor 
de asistență și consiliere pentru agresorii familiali se efectuează din alocațiile prevăzute la bugetul 
de stat, din donații, granturi, din alte surse, conform legislației în vigoare. În cazul unor resurse 
limitate, prioritate va avea alocarea fondurilor pentru susținerea centrelor/servicii de asistență și 
protecție a victimelor violenței în familie.

O cerință a art. 8 din Convenție o constituie și finanțarea organizațiilor necomerciale implicate 
în prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență cărora le este aplicabilă Convenția. În 
măsura în care cadrul legal național stabilește că prevenirea și combaterea violenței în familie 
se efectuează inclusiv pe principiul cooperării autorităților administrației publice cu societatea 
civilă se consideră judicios și o susținere financiară din partea statului a proiectelor demarate de 
către acestea.

Cu titlu general, cadrul legal stabilește că statul poate să acorde sprijin asociațiilor obștești prin 
finanțarea cu destinație specială, la cererea acestora, a unor programe sociale, științifice și cultu-
rale, prin încheierea unor contracte pentru executare de lucrări și prestare de servicii, precum și 
prin plasarea, pe bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitelor programe de 
stat unui număr nelimitat de asociații obștești. Statul contribuie la desfășurarea activității asoci-
ațiilor obștești ce urmăresc beneficiul public, colaborând cu acestea și promovând față de ele o 
politică fiscală preferențială (art. 8 din Legea cu privire la asociațiile obștești15).

14 Raport de estimare a costurilor violenței în familie și a violenței împotriva femeilor în Moldova, A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”,  
cu suportul UN Women Moldova, Chișinău 2016.

15 Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești // M. O. nr. 153-156BIS din 02.10.2007.
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Conform legislației naționale cu privire la finanțarea guvernamentală a activităților/progra-
melor implementate de organizațiile necomerciale, aceasta poate fi divizată în 2 categorii:

– finanțarea directă constă în alocarea directă a sprijinului financiar din bugetul public cen-
tral sau local, acesta fiind înregistrat ca o cheltuială bugetară în anul financiar respec-
tiv. În general, mijloacele financiare prevăzute sunt redirecționate prin diverse instituții 
guvernamentale;

– finanțarea indirectă nu include un transfer direct al banilor sau proprietății, ci reprezintă 
un beneficiu acordat asociațiilor obștești care le permite să folosească bunurile respective 
pentru a-și îndeplini obiectivele statutare. Un astfel de sprijin nu apare în bugetul public 
ca o cheltuială directă. Acest tip de sprijin include și facilitățile fiscale.

Durabilitatea financiară este stabilită drept una dintre primele trei probleme majore cu care se 
confruntă organizațiile neguvernamentale în Moldova în studiul realizat de IDIS Viitorul16, și se 
perindă ca problemă majoră identificată și în studiul indicelui sustenabilității OSC17. Viabilitatea 
financiară rămâne printre problemele majore ale organizațiilor neguvernamentale, identificată 
și în Strategia pentru dezvoltarea societății civile 2018- 202018. Deși, din 2014 și până la sfârși-
tul anului 2017 au fost operate un șir de modificări la legislația națională, care aveau drept scop 
consolidarea durabilității financiare a organizațiilor neguvernamentale, progresul înregistrat la 
acest capitolul a fost nesemnificativ și prea lent. Printre elementele noi introduse au fost prevede-
rile legale privind desemnarea procentuală (cunoscută publicului ca Legea 2%)19, modificările la 
standardele de contabilitate pentru organizațiile necomerciale și modificările corespunzătoare în 
Codul Fiscal. Constatăm că aceste acțiuni nu au fost suficiente și marea majoritate a organizații-
lor neguvernamentale încă este dependentă de sursele financiare externe.

Potrivit Studiului privind finanțarea directă a organizațiilor societății civile de către stat în 
Republica Moldova20, realizat în anul 2018, este susținut faptul că mecanismul existent de finan-
țare directă a organizațiilor neguvernamentale de către stat necesită intervenții din perspectiva 
perfecționării și eficientizării acestuia.

Potrivit acestui studiu, 90% din organizațiile respondente menționează că statul nu le consultă 
atunci când stabilește prioritățile de finanțare pentru următorul an, precum și nivelul scăzut de 
transparență a procesului de finanțare a proiectelor. 81% din organizații neguvernamentale con-
sideră că condițiile de depunere a cererilor nu sunt suficient de clar explicate în anunțul de lansare 
a concursului de finanțare a proiectelor, iar în cadrul interviurilor, peste 50% din reprezentanții 
organizațiilor neguvernamentale au menționat că este necesar ca fiecare instituție de stat finan-
țatoare, imediat după publicarea informației despre concursul de proiecte, să organizeze eveni-
mente de instruire pentru organizațiile interesate să depună cereri. Pentru a spori încrederea în 
corectitudinea procesului de finanțare a proiectelor, 81% din organizații neguvernamentale con-
sideră că rapoartele narative cu rezultatele proiectelor trebuie să fie publicate pe pagina instituției 

16 Studiul „Organizațiile societății civile din Republica Moldova: evoluția, sustenabilitatea și participarea la dialogul politic”, Chișinău 
2014, http://www.viitorul.org/files/4684299_md_mapping_md_idi. pdf.

17 Indicele sustenabilității OSC în 2016 – Republica Moldova.

18 Strategia de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 și Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare 
a societății civile pentru perioada 2018–2020, aprobată prin Legea nr. 51 din 23.03.2018// MO nr. 157–166 din 18.05.2018, art. 298.

19 Art. 152 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 // Republicat în MO, ediţie specială din 8 februarie 2007.

20 Studiu „Finanțarea directă a organizațiilor societății civile de către stat în Republica Moldova” Chișinău 2018, http://ivcmoldova.org/
wp-content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM. pdf.

http://www.viitorul.org/files/4684299_md_mapping_md_idi.pdf
http://ivcmoldova.org/wp-content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM.pdf
http://ivcmoldova.org/wp-content/uploads/2018/09/Finantarea-directa-a-OSC-in-RM.pdf
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finanțatoare. 74% din organizații neguvernamentale consideră că instituțiile finanțatoare trebuie 
să publice informația despre componența nominală a comisiei de evaluare a proiectelor (pentru 
a se convinge că nu există conflicte de interese), iar după evaluarea proiectelor trebuie expediate 
răspunsuri organizațiilor care au depus cereri de finanțare, dar care nu au fost selectate, indicând 
cauzele neselectării proiectelor acestora.

Gradul de finanțare și implicare a OSC în realizarea serviciilor sociale pe segmentul comba-
terii violenței în familie este destul de mic. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în 
calitate de autoritate publică centrală, care promovează politicile pe acest segment a contractat, 
începând cu anul 2017, prin procedura achizițiilor publice, de la A.O. Centrul Internațional „La 
Strada” serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței 
împotriva femeilor.

Deși, cadrul legal21 stabilește competența autorităților administrației publice locale de a dez-
volta parteneriate sociale cu organizaţii neguvernamentale, inclusiv cu fundaţii, sindicate, pa-
tronate, cu organizaţii de cult religioase, cu organisme internaţionale care să contribuie la pre-
venirea și combaterea violenţei în familie, contractarea socială prin procedura parteneriatului 
public-privat (PPP) este deficitară.

Conform art. 7 alin. (3) lit. a) din Legea cu privire la serviciile sociale22, asociațiile obștești, 
fundațiile, instituțiile private fără scop lucrativ – cu domeniul de activitate în sferă socială sunt 
recunoscute în calitate de prestatorii privați de servicii sociale. Potrivit art. 26 alin. (4) din ace-
eași lege, autoritățile administrației publice centrale și locale pot procura și contracta servicii 
sociale în condițiile legii. Totodată, art. 13 alin. (2) lit. d) din Legea asistenței sociale23 stabilește 
că autoritățile administrației publice locale de al doilea nivel susţin pe reprezentanţii societăţii 
civile în activitatea de elaborare și implementare a programelor locale de dezvoltare a asistenţei 
sociale. La fel, art. 2 din Legea cu privire la parteneriatul public-privat24 recunoaște asociațiilor 
obștești dreptul de a încheia contracte de lungă durată cu partenerul public pentru desfășurarea 
activităților de interes public.

O analiză efectuată în anul 201825 arată că procedura parteneriatului public-privat nu este apli-
cabilă pentru contractarea OSC-urilor, întrucât legislația în vigoare pune în sarcina partenerului 
privat obligația de a prezenta garanțiile financiare la înaintarea ofertelor (garanție pentru ofertă 
și garanție bancară de bună execuție a contractului). Aceste prevederi împiedică autoritățile con-
tractante să recurgă la contractarea OSC-urilor, întrucât, fiind organizații non-profit, OSC-urile 
nu dispun de posibilitatea de a obține și a prezenta asemenea garanții.

Totodată, deși cadrul legal nu interzice autorităților locale să contracteze lucrări și servicii, 
inclusiv în domeniul combaterii violenței, în același timp, bugetele unităților administrativ-teri-
toriale prevăd doar alocații necesare asigurării funcționării instituțiilor publice. Prevederile Legii 
privind finanțele publice locale26 nu oferă posibilitatea administrației publice locale de a include 
în propriile bugete alocații pentru contractarea lucrărilor/serviciilor altele decât pentru asigurarea 

21 Art. 8 al Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie // M. O. nr. 55–56 din 18.03.2008, art. 178.

22 Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale // M. O. nr. 155–158 din 03.09.2010, art. 541.

23 Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003 // M. O. nr. 42–44 din 12.03.2004, art. 249.

24 Legea nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat // M. O. nr. 165–166 din 02.09.2008, art. 605.

25 Studiul „Identificarea barierelor și lacunelor în procesul de contractare de către stat a serviciilor furnizate de OSC”, Chișinău 2018, 
http://cdpd.md/wp-content/uploads/2018/01/Studiu-contractare-servicii-de-stat-a-servicilor-OSCfinal. pdf.

26 Legea privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, republicată în MO nr. 384–395 din 12.10.2018, art. 612.

http://cdpd.md/wp-content/uploads/2018/01/Studiu-contractare-servicii-de-stat-a-servicilor-OSCfinal.pdf
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funcționalității instituțiilor publice. Art. 8 al legii enunțate care reglementează cheltuielile buge-
telor locale, stabilește la alin. (1) că „În bugetele locale se prevăd alocații necesare pentru realiza-
rea funcțiilor autorităților administrațiilor publice locale”.

Modificări propuse:
Completarea art. 8 alin. (1) al Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale cu textul 
„precum și alocații pentru contractarea lucrărilor și serviciilor sociale, potrivit necesităților”.

Articolul 9. 
Organizațiile neguvernamentale și societatea civilă

Părțile vor recunoaște, vor încuraja și vor susține la toate nivelurile activitatea organizațiilor 
neguvernamentale și a societății civile, active în combaterea violenței împotriva femeilor, și vor 
stabili o colaborare eficientă cu aceste organizații.

Potrivit Raportului explicativ la Convenția de la Istanbul, acest articol are scopul de a sublinia 
contribuția importantă pe care organizațiile necomerciale o au în prevenirea și combaterea tutu-
ror formelor de violență cărora le este aplicabilă Convenția.

Deși art. 7 al Convenției subliniază importanța colaborării tuturor actorilor pe acest segment, 
totuși, s-a considerat important de a consacra un articol distinct organizațiilor neguvernamenta-
le. Or, o societate deschisă, durabilă și democratică se bazează pe interacțiunea între subiecții din 
toate sectoarele – public, privat și asociativ, un actor distinct fiind și organizațiile societății civile.

Parteneriatele dintre societatea civilă și autoritățile publice în domeniul prevenirii și comba-
terii violenței în familie au demonstrat în timp eficiența în soluționarea problemelor și au con-
tribuit la dezvoltarea mai multor mecanisme de protecție pe acest segment. În scopul redresării 
situației, societatea civilă și partenerii de dezvoltare au realizat și au susținut multiple inițiative și 
proiecte de eliminare și prevenire a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie.

În cea mai mare parte, activitatea organizațiilor necomerciale, care pledează și promovează o 
lume fără violență, este axată pe acordarea asistenței juridice și psihologice victimelor violenței 
în familie, și chiar prin oferirea de adăpost.

Cadrul legal stabilește dreptul autorităților de a dezvolta parteneriate sociale cu organizațiile 
neguvernamentale. Astfel, potrivit art. 8 al Legii nr. 45 în competența autorităților administrației 
publice locale este stabilită și atribuția de a dezvolta parteneriate sociale cu organizaţii neguver-
namentale, inclusiv cu fundaţii, sindicate, patronate, cu organizaţii de cult religioase, cu organis-
me internaţionale care să contribuie la prevenirea și combaterea violenţei în familie. La fel, alte 
prevederi legale, care acordă posibilitatea și stabilesc procedura autoritățile publice de a contracta 
servicii sociale de la organizațiile necomerciale, sunt enunțate la analiza prevederilor art. 8 din 
Convenție.
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Articolul 10. 
Organul de coordonare

1.  Părțile vor desemna sau vor înființa unul sau mai multe organe responsabile de coordonarea, 
implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și măsurilor de prevenire și combatere 
a tuturor formelor violenței, cărora le este aplicabilă prezenta Convenție. Aceste organe vor 
coordona procesul de colectare a informațiilor menționate la art. 11, vor analiza și disemina 
rezultatele.

2.  Părțile se vor asigura că organele desemnate sau înființate în conformitate cu prezentul arti-
col obțin informații generale cu privire la măsurile luate în conformitate cu capitolul VIII.

3.  Părțile se vor asigura că organele desemnate sau înființate în conformitate cu prezentul ar-
ticol au capacitatea de a comunica direct și de a cultiva relații cu organe omoloage ale altor 
părți.

Analiză și constatări

Articolul 10 impune obligația de a încredința unuia sau mai multor organe de stat patru sar-
cini specifice: coordonarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și măsurilor 
pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență cărora le este aplicabilă Convenția. 
Această obligație se poate respecta prin crearea unor noi instituții sau împuternicirea unora deja 
existente.

Potrivit cadrului legal național, organul central de specialitate abilitat cu funcții de elaborare 
și de promovare a politicilor de prevenire și de combatere a violenței în familie și de asistență 
socială a victimelor și agresorilor este Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Pe lângă ministerul de resort este constituit Consiliul coordonator interministerial în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței în familie, în componența căruia intră (1) câte un reprezentant 
al autorităților centrale (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției), (2) reprezentanții so-
cietății civile și alte părți interesate. Consiliul coordonator interministerial este responsabil de 
asigurarea coordonării și colaborării dintre ministere și alte autorități administrative centrale cu 
competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Regulamentul Consiliului 
coordonator interministerial este aprobat prin hotărâre de Guvern27.

Consiliul coordonator în activitatea sa, în cea mai mare parte, îndeplinește atribuții de coor-
donare a activităților structurilor statale în acest domeniu, de monitorizare a procesului de armo-
nizare a cadrului legal național la prevederile cadrului legal internațional, precum și de aplicare 
a legislației în domeniu. Obiectivele Consiliului sunt de a promova o abordare multidisciplinară 
a aspectelor de prevenire și combatere a fenomenului violenței în familie în politicile și planurile 
naționale și sectoriale.

27 Hotărârea Guvernului nr. 72 din 07.02.2012 cu privire la Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie // M. O. nr. 30–33, art. 94.
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De asemenea, în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei 
și bărbați28, prin Hotărârea Guvernului nr. 350/2006 a fost instituită și Comisia guvernamentală 
pentru egalitate între femei și bărbați.

Totuși, deși din perspectivă legală această Comisie deține multe împuterniciri și atribuții, Comisia 
guvernamentală pentru asigurarea egalității între femei și bărbați nu s-a consolidat ca o structură de 
bază în mecanismul instituțional. Pentru a actualiza, a partaja informațiile din domeniu și a facilita 
activitatea membrilor Comisiei, suprasolicitați cu responsabilități multiple și participări în alte co-
misii guvernamentale, este necesară crearea unui secretariat special dedicat acesteia.

Adițional, și în Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței 
în familie pe anii 2018–2023 se susține că mecanismul existent de intervenție în cazurile de vio-
lență în familie nu dispune de o platformă comună de implicare a societății civile, inclusiv prin 
activitățile de monitorizare a intervenției specialiștilor în soluționarea cazurilor de violență. La 
fel, se subliniază insuficiența unei comunicări rapide eficiente între actorii abilitați în domeniu/
lipsa unui răspuns prompt multidisciplinar al instituțiilor abilitate la cazurile de violență, centrat 
pe interesul și necesitățile victimei, iar instrucțiunea metodică pe sectoare (poliție, social, medi-
cină) nu asigură un răspuns prompt și coordonat, inclusiv proceduri intersectoriale de raportare, 
monitorizare și evaluare a intervențiilor.

Modificări propuse:
Eficientizarea activității Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați prin 
instituirea secretariatului permanent al Comisiei, în acest sens fiind necesară modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 895 din 7 august 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului Co-
misiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați.

Articolul 11. 
Colectarea datelor și cercetările

1.  Pentru scopul implementării prezentei Convenții, Părțile se obligă:
a.  să colecteze la intervale regulate date statistice relevante dezagregate despre cazuri de 

orice formă de violență care cade sub incidența prezentei Convenții;
b.    să susțină cercetările în domeniul tuturor formelor de violență, care cad sub incidența 

prezentei Convenții, pentru a studia cauzele și efectele de bază, incidența și ratele de 
condamnare, precum și eficacitatea măsurilor luate pentru a pune în aplicare prezenta 
Convenție.

2.  Părțile vor tinde să efectueze la intervale regulate studii populaționale pentru a evalua prev-
alența și tendința tuturor formelor de violență, care cad sub incidența prezentei Convenții.

28 Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați // M. O. nr. 47–50 din 24.03.2006, art. 200.
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3.  Părțile vor oferi grupului de experți, menționat în art. 66 al prezentei Convenții, informațiile 
colectate în conformitate cu prezentul articol pentru a stimula cooperarea internațională și a 
permite analiza comparativă internațională.

4.  Părțile vor asigura disponibilitatea publică a informațiilor colectate conform prevederilor 
prezentului articol.

Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie necesită elabo-
rarea de politici pe bază de probe. Acest lucru presupune documentarea eficientă a extinderii 
fenomenului, prin obținerea unor date sigure și comparabile, cu scopul de a orienta politica și a 
monitoriza implementarea măsurilor de abordare a problemei.

Obligația instituită la alin. 1 al acestui articol are un caracter dublu. În primul rând, pentru a 
concepe și implementa politici bazate pe probe și a aprecia dacă ele satisfac necesitățile persoanelor 
expuse la violență, se cere Părților să colecteze la intervale regulate date statistice dezagregate și rele-
vante despre cazuri ale tuturor formelor de violență prevăzute în domeniul de aplicare al Convenției. 
Datele statistice relevante pot include date administrative colectate din statistici întocmite de servi-
ciile de asistență medicală și socială, organele de aplicare a legii și ONG-uri, precum și datele statis-
tice ale cazurilor de violență aflate pe rolul instanțelor de judecată și ale organelor procuraturii.

În al doilea rând, apare obligația statului de a susține cercetările în domeniul tuturor formelor 
de violență prevăzute în domeniul de aplicare al Convenției. Este esențial ca politicile și măsurile 
pentru prevenirea și combaterea tuturor acestor forme de violență să se bazeze pe cercetări și 
cunoștințe de ultimă oră în domeniu. Cercetarea este un element-cheie al elaborării de politici pe 
bază de probe și, prin urmare, poate contribui mult la îmbunătățirea reacțiilor zilnice și practice 
ale sistemului judiciar, ale serviciilor de susținere și ale organelor de drept în cazurile de violență 
împotriva femeilor și violență în familie.

Adițional obligației de a colecta date statistice, alin. 2 instituie obligația efectuării sondajelor 
de opinie a populației privind percepția fenomenului violenței în familie.

În acord cu prevederile Convenției, cadrul legal național instituie obligația organelor centrale 
de specialitate ale statului (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției), în limitele competenței 
lor, de a colecta sistematic date statistice pe domeniu dezagregate pe sexe și de a oferi suport în 
realizarea cercetărilor privind fenomenul de violență în familie.

În vederea asigurării unei viabilități a prevederilor Legii nr. 45, Guvernul prin Hotărârea nr. 
544/299 a aprobat Conceptul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al cazurilor de 
violență în familie”. Banca de date a acestui sistem urmează să cuprindă informație privind: date de 
identificare a cazului de violență în familie; date de identificare a victimei/agresorului; date despre 
autoritatea sau instituția care a înregistrat cazul de violență în familie; date despre încadrarea cazului 
în fenomenul de violență în familie; date despre profilul victimei; date despre profilul agresorului.

În pofida faptului că avem un anumit cadru legal, sub aspect practic se atestă deficiențe ale me-
canismului de colectare a datelor segregate. Or, platforma informațională de colectare a datelor 
este una nefuncțională.

În acest sens, prin noul document sectorial de politici sectorial s-a enunțat faptul că colectarea 
și analiza datelor statistice sectoriale reprezintă încă o provocare pentru instituțiile responsabile 
de aceste activități. La etapa actuală, o statistică relativ coerentă este colectată și analizată doar de 
către Ministerul Afacerilor Interne. Pe parcursul anului 2018, MSMPS cu suportul UN Women 
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a întreprins măsuri în vederea revizuirii și ajustării formularelor de colectare a datelor statistice 
privind violența în familie. În acest sens, a fost, de asemenea, elaborată metodologia privind co-
lectarea datelor statistice de la autoritățile publice locale. Constituie o dificultate, totuși, faptul că 
datele colectate în diferite sectoare nu sunt armonizate prin prisma indicatorilor comuni, iar în 
unele sectoare se atestă lipsa indicatorilor relevanți. Totodată, se constată lipsa sistemelor auto-
matizate de colectare și procesare a datelor statistice, iar cercetările reprezentative la nivel de țară 
sunt efectuate sporadic, depinzând de sursele financiare alocate de donatori.

În vederea remedierii situației prin Strategia sectorială pentru anii 2018–2023 se propune atin-
gerea următorului obiectiv specific: „Consolidarea sistemelor de colectare, analiză și diseminare a 
datelor statistice sectoriale și asigurarea monitorizării regulate a dinamicii fenomenului violenței 
față de femei și al violenței în familie”.

Prin Planul de acțiuni la Strategia enunțată se propun a fi realizate următoarele acțiuni:
– Colectarea anuală a datelor statistice administrative privind cazurile de violență în familie, 

în baza cercetării statistice anuale nr. 9 „Violența în familie”;
– Acordarea asistenței metodologice autorităților administrației publice deținătoare de date 

statistice administrative, privind acumularea suplimentară și modul de prezentare a da-
telor, în scopul utilizării lor ulterioare la producerea informației statistice în domeniul 
violenței față de femei și violenței în familie;

– Armonizarea fișelor sectoriale de colectare a datelor statistice privind cazurile de violență 
față de femei și violență în familie.

Modificări propuse:
Completarea art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 45 cu textul „în baza unor indicatori unici 
pentru toate autoritățile incluși în programele lucrărilor statistice aprobate de Guvern”;
Includerea în programele lucrărilor statistice, aprobate de către Guvern, a segmentului vio-
lenței în familie.

Adițional datelor statistice care urmează a fi colectate, legea instituie în sarcina Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale obligația de a întocmi anual un raport cu privire la violența 
în familie și violența față de femei cu participarea tuturor autorităților și instituțiilor abilitate cu 
funcția de prevenire și combatere a violenței în familie. Putem menționa că rapoartele întocmite 
reflectă dinamica fenomenului, precum și stabilesc măsurile care urmează a fi întreprinse.

În partea ce ține de colectarea datelor ca rezultat al sondajelor realizate, este de menționat că 
la acest aspect urmează a fi aduse îmbunătățiri semnificative. Or, ultimul Studiu privind violența 
față de femei în familie29 a fost realizat de către Biroul Național de Statistică împreună cu partene-
rii de dezvoltare în anul 2010 și a fost publicat în 2011.

Modificări propuse:
Completarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 45 cu o nouă literă, după cum urmează:
„d1) efectuează sondaje la intervale regulate privind fenomenul violenței în familie”;

29 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam. pdf.

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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PREVENIREA

Articolul 12. 
Obligații generale

(1)   Părțile vor lua măsurile necesare pentru a promova schimbările în modelele sociale și cul-
turale de comportament al femeilor și bărbaților, în vederea eradicării prejudecăților, obi-
ceiurilor, tradițiilor și a altor practici, care sunt bazate pe ideea inferiorității femeilor sau pe 
roluri stereotipe pentru femei și bărbați.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a preveni toate formele 
de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții de orice persoană fizică sau 
juridică.

(3)   Toate măsurile adoptate potrivit acestui capitol vor lua în calcul și vor adresa nevoile speci-
fice ale persoanelor devenite vulnerabile prin circumstanțe speciale și vor plasa drepturile 
omului, ale tuturor victimelor în centrul lor.

(4)   Părțile vor lua măsurile necesare pentru a încuraja toți membrii societății, în special băr-
bații și băieții, să contribuie activ la prevenirea tuturor formelor de violență acoperite de 
sfera de aplicare a prezentei Convenții.

(5)   Părțile se vor asigura că obiceiul, cultura, religia, tradiția sau așa-numita „onoare” nu vor 
fi considerate drept justificare pentru orice acte de violență acoperite de sfera de aplicare a 
prezentei Convenții.

(6)   Părțile vor lua măsurile necesare pentru a promova programele și activitățile pentru împut-
ernicirea femeilor.

Constituția Republicii Moldova prevede în art. 24 alin. (2) că: „Nimeni nu va fi supus la tor-
turi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante”. În art. 16 alin. (2) este indicat 
că: „Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire 
de… sex”, iar art. 28 declară că „Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată”. De 
asemenea, de Constituția Republicii Moldova sunt garantate inviolabile libertatea individuală și 
siguranța persoanei, iar statul va respecta și va ocroti dreptul la viața intimă, privată și de familie. 
Articolul 29 al Constituției reglementează inviolabilitatea domiciliului și prevede o excepție „pen-
tru înlăturarea unei primejdii care amenință viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane”. 
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Această prevedere constituțională permite organelor poliției, în cazul raportării acțiunilor de 
violență în familie, să intervină și să izoleze agresorul.

Violența în familie se bazează pe dorința agresorului de a exercita putere și control, iar, în cele 
mai frecvente cazuri, victime sunt femei. Violența împotriva femeilor transcende personalitatea 
victimei, indiferent de felul cine este aceasta și constituie, de fapt, o formă severă de violență în 
bază de gen și o formă severă de manifestare a discriminării împotriva femeilor. În consecință, 
violența în familie este o încălcare a dreptului de a nu fi discriminat – drept recunoscut de in-
strumentele internaționale și cadrul normativ național și lezează, în primul rând, demnitatea și 
valoarea ființei umane.

Prin ratificarea tratatelor internaționale privind drepturile omului, Republica Moldova și-a 
asumat obligația juridică de a asigura și proteja drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul 
său sub jurisdicția lor, inclusiv de a preveni și sancționa violența în bază de gen. Potrivit prevede-
rilor art. 16 alin. 1 din Constituția Republicii Moldova „Respectarea și ocrotirea persoanei consti-
tuie o îndatorire primordială a statului”.

În acest sens, Legea cu privire la asigurarea egalității30 interzice discriminarea, inclusiv după 
criteriul de sex. În baza acestei legi a fost creat Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discrimi-
nării și asigurarea egalității (în continuare – Consiliul pentru Egalitate) – organ colegial, instituit 
în scopul asigurării protecției împotriva discriminării și asigurării egalității tuturor persoanelor 
care se consideră a fi victime ale discriminării.

Orice persoană care se consideră victimă a discriminării are dreptul să înainteze o acțiune în 
instanța de judecată și să solicite interzicerea încălcării în continuare a drepturilor sale cu resta-
bilirea situației anterioare încălcării drepturilor sale, precum și repararea prejudiciului material și 
moral ce i-a fost cauzat31. Faptele de discriminare sunt pasibile de răspundere disciplinară, civilă, 
contravențională și penală, conform legislației în vigoare.32

În contextul enunțat, Legea nr. 45 stabilește bazele juridice și organizatorice ale activității de 
prevenire și de combatere a violenței în familie, autoritățile și instituțiile abilitate cu funcții de 
prevenire și de combatere a violenței în familie, mecanismul de sesizare și soluționare a cazurilor 
de violență. Totodată, prin legea indicată supra, Codul contravențional și Codul penal, este stabi-
lită răspunderea agresorului, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru comiterea actelor de 
violență în familie, precum și pentru încălcarea cerințelor ordonanței de protecție.

Violența în familie reprezintă una dintre cele mai grave și răspândite infracțiuni cu care se 
confruntă societatea, lezând drepturile și demnitatea umană. Codul penal incriminează actele de 
violență în familie în art. 2011 fiind prevăzută răspunderea penală și pentru neexecutarea intenți-
onată sau eschivarea de la executarea măsurilor stabilite de instanța de judecată în ordonanța de 
protecție a victimei violenței în familie33.

Prin modificările operate la Codul penal în anul 2016 a fost dezincriminată violența psiholo-
gică și acțiuni violente comise de un membru al familiei în privința altui membru al familiei, care 
au provocat vătămare neînsemnată a integrității corporale, care se sancționează contravențional 
în baza art. 781 Cod contravențional. Pe lângă contravenția de violență în familie, Codul contra-
vențional incriminează în art. 782 actele de persecuție, adică persecutarea în mod repetat a unei 

30 Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității // M. O. nr. 103 din 29.05.2012, art. 355.

31 Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității // M. O. nr. 103 din 29.05.2012, art. 355.

32 Art. 17 din Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității // // M. O. nr. 103 din 29.05.2012, art. 355.

33 Art. 3201 Cod penal nr. 985 din 18.04.2002 // M. O. nr. 72–74 din 14.04.2009, art. 195.
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persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apro-
piate, fiind constrânsă să-și modifice conduita de viață, săvârșită prin: a) urmărirea persoanei; b) 
contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane.

Pedeapsa agresorului este un mecanism prin care statele asigură că cei care comit acte de vi-
olență în familie suportă consecințele, facilitând în așa mod realizarea drepturilor femeilor de a 
fi libere față de orice act de violență. Aplicarea pedepsei față de agresor nu este însă suficientă 
pentru ca victimele infracțiunilor de violență în familie să obțină un remediu efectiv din partea 
justiției. Prin urmare, Statul are obligația pozitivă, în primul rând, de a adopta norme de drept 
penal și procesual, pentru incriminarea actelor de violență în familie și pedepsirea agresorului, 
dar și de a urmări implementarea riguroasă în practică a acestor legi, pentru a asigura o protecție 
eficientă femeilor.

Victimele au nevoie continuă de protecție adecvată împotriva violenței și de sprijin și asisten-
ță pentru depășirea consecințelor violenței. Protecția și asistența victimelor violenței în familie 
vizează asigurarea măsurilor de protecție, precum și a accesului victimelor la gama serviciilor 
sociale, medicale și juridice, în conformitate cu necesitățile specifice ale victimei.

În contextul oferirii unui răspuns coordonat pentru victimele violenței în familie Legea nr. 
4534 garantează victimei dreptul la asistență pentru recuperare fizică, psihologică și socială prin 
acțiuni speciale medicale, psihologice, juridice și sociale și are dreptul să îi ceară agresorului re-
pararea, în condițiile art. 1406–1410, 1414, 1418–1423 din Codul civil, a prejudiciului material 
și moral cauzat prin actele de violență, iar statului35 – repararea prejudiciului material și moral 
ca urmare a neasigurării asistenței și protecției adecvate.36 Totodată, victima violenței în familie 
căreia i s-a cauzat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății beneficiază de o com-
pensație financiară din partea statului pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune37, în condițiile 
stabilite de Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor38.

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor stabilește cadrul legal pentru asigu-
rarea unor condiții minime de reabilitare a victimelor infracțiunii de violență în familie, pre-
cum și pentru protecția și asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestora. 
Reabilitarea victimelor infracțiunilor se realizează prin punerea la dispoziție a unor servicii de 
suport (informare, consiliere psihologică, asistență juridică garantată de stat), dar și prin acorda-
rea compensației financiare acordate de stat.

Prerogativele legale enunțate își găsesc implementare în documentele de politici elaborate care 
urmăresc scopul de a asigura implementarea unor măsuri care să permită dezvoltarea și pros-
perarea, în condiții egale, a tuturor persoanelor, dar și asigurarea că dimensiunea de gen este 
încorporată în toate politicile sectoriale și în cadrul normativ național, iar practicile curente sunt 
ajustate la acestea.

34 Art. 11 alin 21 din Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie // M. O. nr. 55–56 din 18.03.2008, 
art. 178.

35 Art. 1404–1405 din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 // M. O. nr. 82–86 din 22.06.2002, art. 661.

36 Art. 11 alin 4din Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie // M. O. nr. 55–56 din 18.03.2008, 
art. 178.

37 Art. 11 alin 41 din Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie // M. O. nr. 55–56 din 18.03.2008, 
art. 178// M. O. nr. 55–56 din 18.03.2008, art. 178.

38 Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor // M. O. nr. 295–305 din 09.09.2016, art. 618.
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În sensul asigurării egalității de gen și al conferirii de abilități în domeniile politic, economic 
și social pentru toate femeile și fetele, Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 
pentru anii 2018–202239 propune consolidarea procesului de implementare a Strategiei pentru 
asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017–2021 și aderarea 
Republicii Moldova la instrumentele internaționale ale ONU în domeniul drepturilor omului și 
ralierea cadrului legal la noile standarde. Totodată, se evidențiază necesitatea promovării rolului 
femeii în asigurarea păcii și securității prin monitorizarea și evaluarea Programului național de 
implementare a Rezoluției 1325/2000 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea 
și securitatea pentru anii 2018–2021 și a Planului de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a 
acestuia.

Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie 
pentru anii 2018–202340, instituie obligația de consolidare a mecanismelor de coordonare, moni-
torizare și evaluare a politicilor sectoriale, promovarea acțiunilor aferente ratificării Convenției 
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domes-
tice și ajustarea cadrului legal și instituțional național în conformitate cu prevederile acesteia, 
eficientizarea procesului de investigare a plângerilor privind hărțuirea sexuală (inclusiv la locul 
de muncă).

Recomandări:
1.  Consolidarea atribuțiilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asi-

gurarea egalității, prin revizuirea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității și 
a Legii nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității în partea ce ține de punerea în executare a deciziilor 
Consiliului și consolidarea mecanismului de aplicare a sancțiunilor pentru neexecutarea 
deciziilor emise de Consiliu.

2.  Elaborarea și diseminarea unui pachet standard de materiale informaționale pentru di-
ferite grupuri de victime și diferite categorii de specialiști privind informarea victimelor 
violenței faţă de femei și ale violenţei în familie despre drepturile lor, modul de accesare 
a serviciilor de protecţie și asistenţă.

3.  Modificarea și completarea art. 14 alin (1) din Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la 
reabilitarea victimelor infracțiunilor prin excluderea normelor prevăzute în pct. 3) din 
norma indicată, referitoare la statutul victimei de parte civilă în cadrul procesului penal, 
ca și condiție obligatorie pentru acordarea compensației, deoarece o dezavantajează ire-
cuperabil pe victima infracțiunii.

4.  Crearea serviciilor de suport pentru victimele infracțiunilor pornind de la competențele 
funcționale ale instituțiilor de resort conform Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la 
reabilitarea victimelor infracțiunilor.

39 Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 
24.05.2018 // M. O. nr. 295–308 din 10.08.2018, art. 457.

40 Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de 
femei și a violenței în familie pe anii 2018–2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea acesteia // M. O. 
nr. 121–125 din 13.04.2018, art. 348.
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Articolul 13. 
Creșterea gradului de conștientizare

(1)   Părțile vor promova sau vor efectua, pe o bază regulată și la toate nivelele, campanii sau 
programe de creștere a gradului de conștientizare, inclusiv în cooperare cu instituțiile națio-
nale din domeniul drepturilor omului și cu organismele din domeniul egalității, cu soci-
etatea civilă și cu organizațiile neguvernamentale, în special cu organizațiile de femei, acolo 
unde este cazul, pentru a mări gradul de conștientizare și de înțelegere în rândul publicu-
lui general al diferitelor manifestări ale tuturor formelor de violență acoperite de sfera de 
aplicare a prezentei Convenții, a consecințelor lor asupra copiilor și a nevoii de a preveni 
această violență.

(2)   Părțile vor asigura larga diseminare în rândul publicului general a informațiilor cu privire 
la măsurile disponibile pentru a preveni actele de violență acoperite de sfera de aplicare a 
prezentei Convenții.

Legea nr. 45 stabilește pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, atribuții de 
elaborare și de promovare a politicilor de prevenire și de combatere a violenței în familie și de 
asistență socială a victimelor și agresorilor. Totodată, pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale se creează Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței în familie, în componența căruia intră câte un reprezentant al autorități-
lor centrale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, reprezentanții societății civile și 
alte părți interesate. Consiliul coordonator interministerial este responsabil de asigurarea coor-
donării și colaborării dintre ministere și alte autorități administrative centrale cu competențe în 
domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Deși Republica Moldova a înregistrat anumite progrese și realizări în eliminarea și prevenirea 
violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, această arie necesită o abordare integrativă 
și coordonată pentru a reduce toate formele de discriminare și violență. În ultimii ani se observă 
implicarea Guvernului în realizarea campaniilor de informare privind prevenirea violenței împo-
triva femeilor și a violenței în familie, cum ar fi Campania „16 zile de activism împotriva vio-
lenței în bază de gen”. Cu toate acestea, comunitatea, în mod special din mediul rural, este infor-
mată insuficient referitor la cadrul juridic existent, mecanismele de protecție împotriva violenței 
în familie și asistența de care pot beneficia subiecții violenței în familie. Rezultatele studiului 
„Protecția drepturilor victimelor infracțiunilor sexuale în Republica Moldova”, realizat în 2017, 
arată că victimele sunt informate insuficient cu referire la drepturile lor, măsurile de protecție și 
serviciile pe care le pot accesa de la stat și ONG-uri. Victimele dispun de o informare juridică 
limitată, care, de regulă, se realizează din sursele mass-media. În contextul în care Legea cu pri-
vire la publicitate41 nu prevede un mecanism clar de implementare a facilităților fiscale corespun-
zătoare, care ar permite ca instituțiile media să plaseze publicitatea socială gratuită și să asigure 
că aceasta este rulată în orele cu cea mai înaltă audiență, realizarea periodică a campaniilor de 
sensibilizare depinde, în mare parte, de disponibilitatea resurselor financiare ale donatorilor.

41 Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate // M. O. nr. 67–68 din 16.10.1997, art. 555.
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O altă dificultate pentru realizarea egalității de gen este reflectarea dezechilibrată și tenden-
țioasă a femeilor și bărbaților. Perpetuarea conținutului sexist în publicitate este cauzată de ati-
tudinile preconcepute ale mass-media, în particular, ale jurnaliștilor, agențiilor de publicitate 
și consumatorilor. Insuficiența campaniilor de promovare continuă a drepturilor femeilor și a 
principiului egalității de șanse, de reducere a sexismului în publicitate perpetuează stereotipurile 
și prejudecățile cu referire la rolurile de gen.

Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova reglementează fragmentar dome-
niul nediscriminării și asigurării egalității de gen, fiind inclusă doar o stipulare generală cu privire 
la nediscriminare, la Capitolul „Drepturile omului”, care se referă inclusiv la nediscriminarea pe 
criteriu de gen. În lipsa unor prevederi exprese care ar face referire la inadmisibilitatea perpetu-
ării stereotipurilor de gen și sexismului, în produsele mediatice femeile și bărbații sunt reflectați 
dezechilibrat și tendențios.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează aplicarea și respectarea prevederi-
lor Codului Audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006. În exercitarea atribuțiilor de supraveghere, 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate solicita radiodifuzorilor sau distribuitorilor de 
servicii informațiile necesare, precizând temeiul legal și scopul solicitării, poate stabili termenul 
de furnizare a acestor informații, în limitele și în modul stabilite de lege. Deși este investit prin 
lege cu atribuții de monitorizare și control, Consiliul Coordonator al Audiovizualului monito-
rizează reflectarea echitabilă de către radiodifuzori a femeilor și bărbaților doar în timpul cam-
paniilor electorale, acest indicator fiind mai degrabă unul general, ce cuantifică doar prezența 
femeilor protagoniste și a femeilor surse de informații, apreciind tonalitatea știrilor în care apar 
acestea. Din activitatea publică a Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu rezultă că este 
analizată și monitorizată reflectarea femeilor și bărbaților din perspectiva egalității de gen și că se 
supraveghează dacă sunt respectate prevederile Codului de conduită a radiodifuzorilor, în speci-
al cele referitoare la asigurarea egalității de gen, adoptate prin Decizia Consiliului Coordonator 
al Audiovizualului nr. 197 din 23 decembrie 2014.

Prerogativele legale își găsesc implementare în documentele de politici elaborate. Prin imple-
mentarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în 
familie pentru anii 2018–2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 281 din 3 aprilie 2018 se 
propune obținerea următoarelor rezultate:

1)  Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului față de diferite manifestări 
ale tuturor formelor de violență față de femei și de violență în familie, precum și a conse-
cințelor sociale, economice și juridice ale acestora și a modului de soluționare a cazurilor 
de violență;

2)  Informarea victimelor despre drepturile lor, procedurile și serviciile prin care pot benefi-
cia de protecție și asistență;

3)  Consolidarea sistemului educațional prin includerea subiectelor privind egalitatea între 
femei și bărbați, drepturile omului și prevenirea violenței în programele educaționale, pre-
cum și în cadrul formării cadrelor didactice;

4)  Consolidarea parteneriatului cu organizații necomerciale, mass-media și sectorul privat în 
vederea informării societății cu privire la fenomen;

5)  Stabilirea parteneriatelor cu autoritățile administrației publice locale și organizațiile neco-
merciale în vederea dezvoltării rețelei grupurilor de femei supraviețuitoare ale violenței în 
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familie pentru acordarea suportului și informării la nivel local despre eliminarea și com-
baterea violenței;

6)  Dezvoltarea unei viziuni strategice comune privind formarea resurselor umane în dome-
niul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie, inclusiv pe baza 
abordărilor inovative;

7)  Dezvoltarea mecanismului/platformei de formare continuă și supervizare la scară nați-
onală a abordării multidisciplinare în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de 
femei și a violenței în familie;

8)  Consolidarea capacităților specialiștilor, inclusiv a reprezentanților autorităților publice 
locale, privind dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor de nivel local;

9)  Implementarea programelor de prevenire timpurie a comportamentelor violente în relații-
le interpersonale, în special în rândul tinerilor;

10) Dezvoltarea programelor de suport psihologic familial, adresat cuplurilor.

Modificări propuse:
1. Modificarea și completarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldo-

va prin introducerea normelor ce ar reglementa domeniul nediscriminării și asigurării 
egalității de gen, precum și introducerea prevederilor exprese ce ar interzice perpetuarea 
stereotipurilor de gen și sexismul.

2. Modificarea și completarea Codului audiovizualului astfel încât acesta să includă regle-
mentări ce ar stimula casele de producție media naționale să creeze produse media în 
domeniile social, medical, al justiției și al combaterii violenței în familiei.

3. Modificarea și completarea Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate 
cu introducerea facilităților fiscale corespunzătoare care ar permite ca instituțiile media 
să plaseze publicitatea socială gratuită și să asigure că aceasta este difuzată în orele cu cea 
mai înaltă audiență.

Articolul 14. 
Educație

(1)   Părțile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material di-
dactic pe probleme cum ar fi egalitatea între femei și bărbați, rolurile de gen ne-stereotipe, 
respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violența 
de gen împotriva femeilor și dreptul la integritate personală, adaptate capacității în evoluție 
a elevilor, în curriculumul formal și la toate nivelele de educație.

(2)   Părțile vor face demersurile necesare pentru a promova principiile la care s-a făcut referire 
în alineatul 1 în stabilimentele educaționale informale, precum și în stabilimentele sportive, 
culturale și recreative și în mass media.
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Este unanim recunoscut că educația este principala sursă socială ce oferă fetelor și băieților, fe-
meilor și bărbaților oportunitatea de a avea acces la procesul de luare a deciziilor în diverse sfere 
ale vieții publice, oferindu-le astfel condiții optime pentru dezvoltare. Potrivit Raportului general 
privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în anul 201742, Consiliul pen-
tru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a identificat tendințe îngrijoră-
toare pe segmentul asigurării egalității de gen în instituțiile de învățământ. Printre factorii care 
au determinat aceste probleme, în opinia Consiliului ar fi: integrarea defectuoasă a principiului 
nediscriminării în politica educațională; planificarea resurselor financiare fără a fi luată în con-
siderare abordarea bazată pe drepturile omului; prezența stereotipurilor și prejudecăților în sis-
temul educațional. Totodată, trebuie să menționăm că, cadrele didactice, mesajele educaționale, 
curriculumul școlar, manualele și suportul didactic contribuie la transmiterea și consolidarea 
normelor de comportament, inclusiv a celor dintre femei și bărbați.

Asigurarea conceptual-strategică a educației de gen în Republica Moldova este realizata prin 
următoarele instrumente naționale: Codul Educației43; Codul de etică al cadrului didactic apro-
bat prin Ordinul nr. 861 din 07.09.2015; Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între 
femei și bărbați44; Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanis-
mul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitoriza-
rea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului45.

Codul Educației prevede că educația se întemeiază pe principiul asigurării egalității46, respec-
tiv la constituirea Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională se respectă principiul 
egalității de gen.47

Potrivit Codul de etică al cadrului didactic aprobat prin Ordinul nr. 861 din 07.09.2015 în 
relațiile cu elevii, copiii, cadrele de conducere, cadrele didactice și cadrele didactice auxiliare au 
obligația de a exclude oricare formă de discriminare și de a asigura egalitatea de șanse și de a pro-
mova principiile educației incluzive. În contextul normelor legale citate supra, întreaga activitate 
a persoanelor din sistemul de învățământ, responsabile de instruire și educație, trebuie să per-
mită accesul la informațiile care interesează pe toți membrii comunității educaționale, posibilii 
candidați, instituțiile cu care entitatea colaborează și publicul larg, asigurând astfel o informare 
corectă și facilitarea egalității de șanse, precum și asigurarea accesului echitabil la resursele șco-
lare și ale sistemului de învățământ.

În conformitate cu Legea nr. 45, autoritățile administrației publice centrale, Ministerul 
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, coordonează activitatea în domeniu a structurilor descen-
tralizate/ desconcentrate, asigură accesul la informare a persoanelor privind mecanismul, măsu-
rile de prevenire și combatere a actelor de violență în familie și contribuie la actualizarea paginii 
web oficiale privind violența în familie prin transferarea informațiilor cu caracter general privind 

42 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/raport-_CPEDAE_2017. pdf.

43 Codul Educației nr. 152 din 17. 07.2014 // M. O. nr. 319–324 din 24.10.2014, art. 634.

44 Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la egalitatea egalității de șanse între femei și bărbați // M. O. nr. 47–50 din 24.03.2006, art. 200.

45 Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare 
pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, 
exploatării și traficului // M. O. nr. 92–98 din 18.04.2014, art. 297.

46 Art. 7 din Codul Educației nr. 152 din 17. 07.2014 // M. O. nr. 319–324 din 24.10.2014, art. 634.

47 Art. 104 din Codul Educațieinr. 152 din 17. 07.2014 // M. O. nr. 319–324 din 24.10.2014, art. 634.

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/raport-_CPEDAE_2017.pdf
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activitățile desfășurate și proiectele implementate, precum și date statistice colectate. În acest 
sens, Direcțiile generale de învățământ, tineret și sport asigură informarea și instruirea cadrelor 
didactice în vederea calificării actelor de violență în familie și de sesizare a autorităților abilitate; 
realizează, în comun cu alte autorități abilitate programe educaționale pentru părinți și copii în 
vederea prevenirii și combaterii violenței în familie. Fiind instituită și obligația de informare și 
instruire a cadrelor didactice în domeniu în vederea aplicării mijloacelor de prevenire și sesizare 
a autorităților abilitate și obligația elaborării unor programe educaționale pentru părinți și copii.

Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 5/2006 privind asigurarea de șanse egale între femei 
și bărbați48, instituțiile de învățământ și educație asigură egalitatea între femei și bărbați atât în 
accesul la educație și instruire, cât și în procesul educațional sau de instruire.

Legea nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii pune în sarcina Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării, de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale, obligația de a elabora programe de educație sexuală adaptate pe vârste pentru dezvolta-
rea psihosexuală corectă, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și a infecției HIV/SIDA, a 
sarcinii nedorite și formarea deprinderilor de parentitudine. Articolul 6 alineatul (3) din Legea 
nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii49 prevede că educația sexuală obligatorie 
și pregătirea pentru viața de familie se efectuează în instituții de învățământ și în alte instituții 
unde se găsesc adolescenți sau tineri cu nevoi speciale, după programe special elaborate, care 
fac parte din curriculumul obligatoriu al instituțiilor de învățământ, ținându-se seama de vârstă, 
de sex și de particularitățile de dezvoltare psihosexuală. Cu toate acestea, curriculumul școlar 
conține insuficiente subiecte privind educația sexuală, iar temele ce țin de prevenirea abuzurilor, 
inclusiv a violenței sexuale, practic, lipsesc. În vederea informării și sporirii capacității fetelor de 
a recunoaște situațiile de risc și de a le semnala, sunt necesare programe structurale de prevenire 
a abuzului sexual.

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între fe-
mei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017–2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
259 din 28 aprilie 2017 preconizează realizarea următoarelor activități:

– Includerea dimensiunii de gen, prin prisma drepturilor omului, în conținuturile stagiilor 
de formare continuă a profesorilor;

– Reflectarea dimensiunii de gen în conținutul manualelor școlare;
– Coordonarea dialogului periodic și a schimbului de experiență între instituțiile de învăță-

mânt și partenerii sociali în promovarea egalității de gen;
– Realizarea cercetărilor, prin prisma dimensiunii de gen, privind abandonul școlar și im-

pactul migrației asupra școlarizării;
– Dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională prestate prin intermediul centrelor de 

ghidare în carieră prin prisma dimensiunii de gen;
– Diseminarea bunelor practici pentru redefinirea rolurilor atribuite, în funcție de sex, în 

domeniul profesional tehnic;
– Încurajarea și promovarea egalității de gen în sectoarele și profesiile „netradiționale”, cu 

predilecție în domeniile ecologie și inovație;
– Ghidarea tinerilor în cariera profesională prin prisma dimensiunii de gen

48 Legea nr. 5 din 09.02.2006 privind asigurarea de șanse egale intre femei și bărbați // M. O. nr. 47–50 din 24.03.2006, art. 200.

49 Legea nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii // M. O. nr. 205–207 din 28.09.2012, art. 673.
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– Crearea de campanii de informare privind avantajele carierei profesionale în domeniile 
feminizate și masculinizate.

Recomandări propuse:
1.  Dezvoltarea curriculumului școlar prin includerea modulelor privind drepturile omului, 

prevenirea violenței în bază de gen și a violenței în familie, integritatea, cultura păcii și 
nonviolența, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale.

2.  Completarea curriculumului școlar pentru clasele gimnaziale cu material informativ-in-
structiv referitor la măsurile de protecție și de asistență a victimelor violenței în bază de 
gen.

3.  Integrarea subiectelor cu privire la violenţa faţă de femei și violenţa în familie în curri-
culumul de instruire iniţială și continuă a cadrelor didactice, a poliţiștilor, a medicilor, a 
asistenţilor sociali, a procurorilor, a judecătorilor, a avocaţilor, a consilierilor de probaţi-
une din cadrul programelor de formare.

4.  Dezvoltarea subiectelor privind egalitatea între femei și bărbaţi, drepturile omului și pre-
venirea violenţei în cadrul formării iniţiale și continue a cadrelor didactice.

5.  Dezvoltarea programelor destinate prevenirii timpurii a comportamentelor violente în 
relaţiile interpersonale în cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, cabinetelor 
de sănătate a reproducerii, centrelor comunitare de sănătate mintală.

Articolul 15. 
Formarea profesioniștilor

(1)   Părțile vor furniza sau vor consolida formarea adecvată pentru profesioniștii relevanți, care 
se ocupă de victimele sau de autorii tuturor actelor de violență acoperite de sfera de aplicare 
a prezentei Convenții, în domeniul prevenirii și al identificării acestei violențe, al egalității 
între femei și bărbați, al nevoilor și drepturilor victimelor, precum modul de prevenire a 
victimizării secundare.

(2)   Părțile vor încuraja ca formarea la care se face referire în alineatul 1 să includă pregătirea în 
domeniul cooperării coordonate multi-agenții pentru a permite o prelucrare cuprinzătoare 
și adecvată a trimiterilor în cazurile de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei 
Convenții.

Legea nr. 45 atribuie în competența autorităților administrației publice centrale de specialitate 
ale statului – Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției consolidarea capacităților re-
surselor umane și asigurarea pregătirii și perfecționării lor continue. Însă legislația actuală nu 
prescrie obligația și competențe de consolidare a capacităților în domeniul prevenirii și com-
baterii violenței față de femei și violenței în familie pentru profesiile liberale, cum ar fi avocați, 
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executori judecătorești, psihologi, notari etc. Deși Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la 
avocatură50, art. 39 lit. prevede ca atribuție a Consiliului Uniunii Avocaților adoptarea hotărârilor 
în problemele privind pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților; aprobă programul 
de formare inițială pentru avocații stagiari și de formare continuă pentru avocați; aprobă lista 
instituțiilor care oferă servicii de instruire profesională, la moment nu este aprobat un program 
de instruire pe segmentul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie. 
O obligație similară este impusă și în art. 6 alin. (1) din Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire 
la asistența juridică garantată de stat, care prevede că Consiliul Național organizează cursuri de 
instruire inițială și de instruire continuă pentru avocații autorizați să acorde asistență juridică 
calificată, inclusiv prin intermediul Institutului Național al Justiției. În contextul în care, potrivit 
art. 11 alin. (5) din Legea nr. 45 și art. 19 alin. (11) din Legea cu privire la asistența juridică ga-
rantată de stat51, victima violenței în familie are dreptul la asistență juridică primară și calificată 
gratuită conform legislației cu privire la asistența juridică garantată de stat, se impune necesitatea 
elaborării de către Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat a standardelor de 
calitate de acordare a AJGS în cazurile penale și civile cu implicarea victimelor violenței în fami-
lie și a unor recomandări practice și metodologii de lucru cu victimele violenței în familie, care să 
includă etapele, procedurile și instrumentele de lucru în procesul de asistență a victimelor.

Legislația națională conține norme juridice menite să protejeze persoanele împotriva acțiuni-
lor abuzatorilor în cadrul familiei și în afara acesteia, din partea prestatorilor de servicii sociale, 
îngrijitorilor și altor persoane cu care se află în contact. O provocare pentru Republica Moldova 
este lipsa unui concept clar privind instruirea specializată a profesioniștilor din sectorul jus-
tiției (procurori, ofițeri de urmărire penală, avocați) și social, care au în gestiune cauze cu impli-
carea victimelor violenței în familie și violenței sexuale. Formarea specialiștilor depinde de inte-
resul și opțiunea fiecăruia pentru o anumită tematică din domeniul dreptului și nu se realizează 
succesiv, consecvent și coerent în baza unui concept de formare continuă. Acest fapt duce, pe de o 
parte, la organizarea unor instruiri sporadice, de scurtă durată, în special inițiate de reprezentan-
ții societății civile, pe de altă parte, nu asigură ca anume specialiștii instruiți să gestioneze cauzele 
cu implicarea victimelor violenței în familie.

Instituționalizarea procesului de instruire continuă a specialiștilor în diferite domenii repre-
zintă în continuare o provocare pentru autoritățile cu competențe în domeniu, aceasta la mo-
mentul actual fiind asigurată preponderent de organizațiile necomerciale și având un caracter 
sporadic și fragmentar. Chiar dacă în unele curriculumuri de formare profesională au fost incluse 
subiecte privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie, totuși, 
acestea nu sunt suficiente pentru dezvoltarea competențelor corespunzătoare în activitatea de 
prevenire și combatere a fenomenelor.

Pornind de la necesitatea unei intervenții coordonate, multidisciplinare în cazurile de violență 
față de femei și violență în familie, se constată necesitatea instituirii a unui mecanism ori a unei 
platforme care ar asigura instruirea inițială, continuă și supervizarea la scară națională a echipelor 
multidisciplinare ce activează la nivel local. Mecanismul trebuie să asigure accesul profesioniști-
lor din diverse domenii (ordine publică, juridic, sănătate, protecție socială, educație) la programe 
de instruire de înaltă calitate, inclusiv programe de autoevaluare a propriilor atitudini și valori 

50 Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură // M. O. nr. 159 din 04.09.2010, art. 582.

51 Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat // M. O. nr. 157–160 din 05.10.2007, art. 614.
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în raport cu fenomenul violenței față de femei și al violenței în familie. În cadrul autorităților 
publice locale de nivelul întâi și al doilea este necesară consolidarea capacităților persoanelor cu 
funcții de conducere, inclusiv primarii localităților, în vederea implicării pro-active a acestora în 
dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor în domeniu la nivel local.

Planul de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea Strategiei naționale de pre-
venire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie 2018–2023 la capitolul dezvol-
tarea și consolidare a competențelor profesionale ale resurselor umane în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței față de femei și a violenței în familie propune următoarele activități:

– Includerea anuală a tematicii de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței 
în familie în planurile sectoriale de dezvoltare profesională ale autorităților cu competențe 
în domeniu;

– Integrarea subiectelor cu privire la violența față de femei și violența în familie în curricu-
lumul de instruire inițială și continuă a polițiștilor, medicilor, asistenților sociali, procu-
rorilor, judecătorilor, avocaților și consilierilor de probațiune din cadrul programelor de 
formare;

– Dezvoltarea subiectelor privind egalitatea între femei și bărbați, drepturile omului și pre-
venirea violenței în cadrul formării inițiale și continue a cadrelor didactice;

– Organizarea periodică a cursurilor pentru primari în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței față de femei și a violenței în familie;

– Dezvoltarea metodologiei de formare continuă a echipelor multidisciplinare în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie.

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și 
bărbați în Republica Moldova pe anii 2017–2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 259 din 
28 aprilie 2017 preconizează realizarea următoarelor activități:

– Consolidarea capacităților funcționarilor publici din cadrul ministerelor și altor autorități 
administrative centrale în domeniul egalității de gen;

– Instruirea funcționarilor publici în producerea indicatorilor sensibili la dimensiunea de 
gen;

– Elaborarea și aprobarea materialelor metodologice pentru analiză și integrare a dimensiu-
nii de gen în politicile publice sectoriale;

– Revizuirea și ajustarea cursurilor de dezvoltare profesională pentru funcționarii publici 
prin prisma abordării complexe a egalității de gen;

– Elaborarea Cursului de dezvoltare profesională pentru funcționarii publici „Integrarea di-
mensiunii de gen în politicile publice”.

Modificări propuse:
1.  Modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 45 prin introducerea unui alineat nou, 

alin. (3) în următoarea redacţie:
„(3)  Organele centrale de specialitate, abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violen-

ței în familie finanţează programe de interes naţional în domeniul prevenirii și com-
baterii violenţei în familie, utilizând fondurile alocate de la bugetul de stat cu această 
destinaţie, precum și alte resurse pentru:
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a)  instruirea personalului de specialitate care desfășoară activitatea de prevenire și comba-
tere a violenţei în familie;

b)  dezvoltarea sistemului de identificare, înregistrare, evaluare a riscurilor, raportare și 
management al cazurilor de violenţă în familie;

c) informarea și sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul violenţei în familie”.
2. Modificarea și completarea Legii nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică 

garantată de stat cu introducerea în art. 12 alin. (1) lit b1) cu următorul text:
  „asigurarea instruirii continue a persoanelor antrenate în sistemul de acordare a asistenţei 

juridice garantate de stat în domeniul egalității de gen și al prevenirii și combaterii violenței 
în familie”.

3. Elaborarea de către Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat a standar-
delor de calitate de acordare a AJGS în cazurile penale și civile cu implicarea victimelor 
violenței în familie și a unor recomandări practice și metodologii de lucru cu victimele 
violenței în familie, care să includă etapele, procedurile și instrumentele de lucru în pro-
cesul de asistență a victimelor.

4. Completarea Legii nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură art. 39 cu lit. d1) după 
cum urmează: „adoptă hotărâri în problemele privind pregătirea și perfecţionarea profe-
sională a avocaţilor; aprobă programul de formare iniţială pentru avocaţii stagiari și de 
formare continuă pentru avocaţi care vor include și subiecte ce vizează egalitatea de gen și 
prevenirea și combaterea violenței în familie”.

Articolul 16. 
Intervenția preventivă și programele de tratament

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a iniția sau sprijini pro-
grame destinate învățării autorilor violenței domestice să adopte un comportament non-vi-
olent în relațiile interpersonale, în vederea prevenirii violenței ulterioare și a modificării 
modelelor comportamentale violente.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a iniția sau sprijini pro-
grame destinate împiedicării agresorilor, în special a infractorilor sexuali de a recidiva

(3)   În luarea măsurilor menționate în alineatele 1 și 2, Părțile se vor asigura de faptul că sigu-
ranța victimelor, sprijinul acordat victimelor și drepturile omului ale victimelor sunt prin-
cipala preocupare și faptul că, acolo unde este cazul, aceste programe sunt inițiate și imple-
mentate în strânsă cooperare cu serviciile de asistență de specialitate pentru victime.

Pentru a asigura acțiuni de prevenire primară, secundară și terțiară a violenței este necesară 
implicarea specialiștilor atât din cadrul serviciilor sectoriale (sănătate, educație, ordine publică, 
protecție socială), cât și a reprezentanților organelor de drept, a specialiștilor din cadrul servicii-
lor specializate adresate victimelor și agresorilor familiali.
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Protecția și asistența victimelor violenței în familie vizează asigurarea măsurilor de protecție, 
precum și a accesului victimelor la gama serviciilor sociale, medicale și juridice, în conformitate 
cu necesitățile specifice ale victimei. Prin prisma prevederilor legale enunțate în art. 10 alin. (5) 
din Legea nr. 45 și a standardelor internaționale din domeniu, autoritățile administrației publice 
centrale și locale sunt responsabile de asigurarea unui set minim de servicii pentru victimele vi-
olenței în familie. În prezent, serviciile specializate pentru victimele violenței în familie și copiii 
lor sunt prestate de organizații necomerciale din fondurile donatorilor și de 8 instituții publi-
ce. Aceste servicii includ plasament, asistență socială, asistență medicală, consiliere psihologică, 
asistență juridică, linie telefonică pentru victimele violenței în familie.

Legea nr. 45 stabilește tipologia centrelor/serviciilor disponibile pentru victimele violenței în 
familie și pentru copiii lor. Totodată, legea prevede posibilitatea constituirii centrelor/serviciilor 
de asistență și consiliere pentru agresorii familiali care oferă servicii specializate de informare, 
consiliere individuală/de grup a cuplului, consiliere juridică, referire și facilitare a accesului agre-
sorului la serviciile medicale, de angajare în câmpul muncii și de profesionalizare.

Resursele de asistență juridică gratuită și psihosocială la care au acces victimele violenței în 
familie sunt concentrate, la moment, preponderent în nordul și în centrul republicii, iar deficitul 
acut al acestora se atestă în sud. În această situație, multe victime ale violenței în familie refuză 
să beneficieze de aceste servicii, doar din cauza că trebuie să parcurgă distanțe mari, să suporte 
cheltuieli de transport și să piardă mult timp pentru a obține asistență și reprezentare și, astfel, 
drept urmare, nu beneficiază de asistența necesară.

Deși Legea nr. 45 stabilește conceptul general de finanțare pentru serviciile specializate adre-
sate subiecților violenței în familie, mecanismele de finanțare actuale conțin anumite lacune ce 
nu permit procurarea serviciilor specializate pentru subiecții violenței în familie de la prestatori 
privați și din sectorul necomercial. Totodată, lipsește mecanismul de subcontractare a serviciilor 
specializate din sectorul social. Pentru a oferi victimelor violenței în familie un set de servicii 
integrate se impune necesitatea adoptării și implementării mecanismului de subcontractare a 
serviciilor specializate din sectorul social.

Legea nr. 45 stabilește că poliția este obligată să răspundă imediat la comunicările despre ca-
zurile de violență în familie și să nu subestimeze importanța acțiunilor de contracarare a oricăror 
forme de violență în familie.52 În caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, 
a circumstanțelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violență în 
familie și/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acțiunilor violente, organul 
de poliție este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricție de urgență în privința 
agresorului pentru înlăturarea situației de criză și, concomitent, întreprinde acțiunile necesare 
de constatare a comiterii infracțiunii de violență în familie. Victima are dreptul, în perioada de 
acțiune a ordinului de restricție de urgență, să solicite, în condițiile legii, eliberarea ordonanței de 
protecție.53 Cu toate acestea, poliția deseori omite să întreprindă acțiuni ferme pentru asigurarea 
executării măsurilor de protecție. O dificultate severă în asigurarea protecției victimelor violen-
ței în familie este lipsa reacției prompte de contracarare a cazurilor de încălcare a ordinelor de 
restricție și a ordonanțelor de protecție, precum și lipsa unui mecanism funcțional de asigurare 

52 Art. 12 alin. (5) din Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie // M. O. nr. 55–56 din 
18.03.2008, art. 178.

53 Art. 121 din Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie // M. O. nr. 55–56 din 18.03.2008, art. 
178.
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a informării victimelor violenței în familie despre eliberarea agresorului din custodia statului, 
atunci când agresorul a fost reținut sau a fost plasat în arest preventiv. O altă lacună constă în 
faptul că nici legislația și nici actele subordonate legii nu reglementează suficient procedurile de 
monitorizare a executării ordinelor de restricție de urgență și a ordonanțelor de protecție.

Republica Moldova este parte la mai multe tratate internaționale care stabilesc obligația sta-
tului de a asigura oricărei persoane dreptul de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică și 
mintală pe care o poate atinge54, drept stabilit și prin art. 36 din Constituția Republicii Moldova. 
Totuși, realizarea efectivă a disponibilității, accesibilității, acceptabilității și a calității bunurilor și 
serviciilor de sănătate este pusă în dificultate.55 Cu toate că în perioada anilor 2008–2017 au fost 
realizate activități de consolidare a capacităților medicilor, au fost aprobate ghiduri și instruc-
țiuni metodice cu privire la atribuțiile sectorului medical în asistența și referirea cazurilor de 
violență în familie și violență față de copii, domeniul medical nu asigură o abordare sistemică a 
fenomenului56.

În prezent nu există un mecanism de referire a victimelor violenței în familie care au atins 
majoratul. La moment există instrucțiuni sectoriale ce vizează modul de implicare a polițiștilor, a 
asistenților sociali și a lucrătorilor din sistemul de sănătate în activitatea de prevenire a violenței 
în familie și asistență a victimelor. Totuși, lipsa unui mecanism de referire a victimelor violenței 
în familie, poate conduce la situații de inconsecvență în asistența victimelor violenței în familie și 
nu asigură colaborarea eficientă a angajaților autorităților publice centrale și locale responsabili 
de prevenirea și combaterea violenței în familie, dar și de asistența victimelor violenței în familie. 
În acest sens, se impune necesitatea de instituire a unui mecanism național pentru identificarea, 
evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea victimelor și potențiale victime ale violenței în 
familie.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.201457cu privire la aprobarea Instrucțiunilor pri-
vind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența 
și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, ale neglijării, ale exploatării 
și ale traficului a fost instituit mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, eva-
luarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, 
neglijării, exploatării și traficului.

În conformitate cu practica internațională, pe lângă sancțiunile de ordin general, agresorii sunt 
obligați să urmeze programe orientate spre responsabilizarea și schimbarea comportamentului 
violent. Legea nr. 45 stabilește că agresorii care au fost sancționați contravențional sau condam-
nați pentru acțiuni de violență în familie pot fi obligați de către instanța de judecată să participe 
la programe probaționale. Prevederi similare sunt incluse și în art. 90 alin. (6) lit. c1) din Codul 
penal care prevede că, aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, 
instanța de judecată îl poate obliga pe condamnat să participe la un program special de tratament 

54 Art. 12 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; art. 5 lit. (e) pct. iv) din Convenția internațională 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; art. 11 alin. (1) lit. (f), art. 12, art. 14 alin. (2) lit. (b) din Convenția ONU 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei; art. 24 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului; art. 25 
din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

55 Planul Național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89 din 
24.05.2018 // M. O. nr. 295–308 din 10.08.2018, art. 457.

56 Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018–2023 aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018 // M. O. nr. 121–125 din 13.04.2018, art. 348.

57 http://lex.justice.md/viewdoc. php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1
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sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent. Dat fiind faptul că lipsesc date 
statistice referitoare la numărul de cauze în care pedeapsa a fost însoțită de obligarea agresorului 
să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii compor-
tamentului violent, din practică cunoaștem că numărul acestor cauze este neînsemnat. Potrivit 
raportului „Monitorizarea proceselor de judecată în cauze de violență în familie, violență sexuală 
și trafic de ființe umane”58, în prezent nu există o practică judiciară clară de aplicare a măsurii 
de protecție ce prevede obligarea agresorului de a participa la un program de tratament sau de 
consiliere pentru reducerea violenței sau pentru renunțarea la ea. De regulă, instanțele invocă 
lipsa de probe care ar determina necesitatea de a obliga agresorul să participe la un program de 
tratament sau de consiliere pentru reducerea violenței. În unele cazuri, a fost indicată lipsa con-
simțământului agresorului pentru aplicarea acestei măsuri. Această stare de lucruri este determi-
nată de faptul că legea lasă la discreția și atitudinea instanței dreptul de a aplica această obligație 
persoanelor condamnate pentru violență în familie, dar nu constituie o condiție obligatorie. Alți 
factori ce determină aplicarea pe scară mică a obligației persoanelor condamnate pentru violență 
în familie de a trece un program de reducere a violenței sunt: insuficiența centrelor/serviciilor de 
reabilitare și a programelor de consiliere și resocializare a agresorilor familiali; organele de pro-
bațiune nu dispun de resurse necesare pentru a prelua această sarcină.

Redacția actuală a art. 2011 Cod penal și 781 Cod contravențional nu prevede posibilitatea 
obligării agresorului să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea 
reducerii comportamentului violent în cazul în care față de acesta a fost aplicată munca neremu-
nerată în folosul comunității. Totodată, se atestă lipsa unei practici judiciare de aplicare frecventă 
a măsurii de obligare a agresorului să participe la programe probaționale pentru reducerea com-
portamentului violent.

În contextul celor expuse, pentru reducerea comportamentului violent al agresorilor este ne-
cesar completarea cadrului normativ astfel încât în toate cazurile de condamnare pentru violență 
în familie să fie obligat agresorul să treacă un program de reducere a comportamentului violent, 
precum și sunt necesare analize și studii privind eficiența măsurilor alternative detenției aplicate 
agresorilor violenței în familie; la fel se impune organizarea activităților de instruire a consilieri-
lor de probațiune pentru lucrul cu persoanele condamnate sau sancționate în legătură cu comi-
terea infracțiunilor de violență în familie.

Modificări propuse:
1. Elaborarea cadrului normativ ce ar reglementa și ar asigura implementarea mecanismu-

lui de subcontractare a serviciilor sociale.
2. Completarea art. 90 din Codul penal cu alin. (51) cu următorul text: „În caz de condam-

nare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei a persoanei recunoscute vinova-
te pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 2011 CP și 3201 CP, instanța va obliga 
condamnatul să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea 
reducerii comportamentului violent”.

3. Completarea art. 103 din Codul penal cu alin. (11) cu următorul text: „În caz de săvârși-
re a infracţiunii prevăzute în art. 2011 Cod penal și 3201 Cod penal, de către o persoană 

58 Monitorizarea proceselor de judecată în cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane, Centrul de Drept al 
Femeilor, Chișinău, 2018.
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dependentă de alcool, droguri sau ce suferă de o boală/tulburare psihică, instanţa de jude-
cată, din oficiu, sau, la cererea procurorului, a părții vătămate sau a reprezentantului ei, 
concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvârșită, aplică în privința acestei persoane 
tratamentul medical forţat”.

4. Modificarea dispoziției alin. (1) art. 103 Cod penal prin substituirea sintagmei „colectivu-
lui de muncă” cu sintagma „procurorului, a părții vătămate ori reprezentantului ei”.

5. Introducerea în Codul penal a unui nou articol 1041 cu titlul Aplicarea măsurilor proba-
ționale în cazul violenței în familie și infracțiunilor privind viața sexuală, în următoarea 
redacție:
„(1)  În cazul săvârșirii infracțiunilor de violență asupra membrului familiei și a infracți-

unilor privind viața sexuală, instanța de judecată, concomitent cu pedeapsa pentru 
infracțiunea săvârșită, va obliga inculpatul să participe la programe probaționale.

(2)    În privința persoanelor menționate la alin. (1), condamnate la pedeapsa cu închisoare, 
aplicarea în timpul executării pedepsei a programelor probaționale este asigurată de 
către administrația penitenciarului.

(3)   Eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (1) de la îndeplinirea obli-
gațiilor stabilite de instanța de judecată exclude posibilitatea liberării condiționate de 
pedeapsă înainte de termen sau de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o 
pedeapsă mai blândă.

(4)   În privința persoanelor menționate la alin. (1), condamnate la pedepse neprivative de 
libertate sau condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, precum 
și a celor liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen sau în privința cărora a 
fost înlocuită partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, dacă nu au 
participat în perioada detenției la programe probaționale din motive obiective sau nu 
au finalizat programul stabilit, aplicarea programelor probaționale de corecție a com-
portamentului agresiv este asigurată de către organul probațiunii, în condițiile legii.

(5)   Eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (4) de la îndeplinirea obliga-
țiilor stabilite, atrage înlocuirea, de către instanța de judecată la propunerea organului 
de probațiune, a pedepsei neprivative de libertate cu închisoare, după caz, trimiterea 
condamnatului pentru executarea termenul de pedeapsă neispășit”.

6. Organizarea activităților de instruire a consilierilor de probațiune pentru lucrul cu per-
soanele condamnate sau sancționate în legătură cu comiterea infracțiunilor de violență 
în familie.

Articolul 17. 
Participarea sectorului privat și a mass-media

(1)   Părțile vor încuraja sectorul privat, sectorul tehnologiei informației și al comunicațiilor 
și mass media, cu respectul cuvenit pentru libertatea de exprimare și independența lor 
de a participa la elaborarea și implementarea politicilor și la stabilirea directivelor și a 
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standardelor de autoreglementare pentru a preveni violența împotriva femeilor și a crește 
respectul pentru demnitatea lor.

(2)   Părțile vor dezvolta și vor promova, în cooperare cu actorii din sectorul privat, abilități în 
rândul copiilor, al părinților și al educatorilor privind modul în care să trateze mediul in-
formațiilor și al comunicațiilor, care oferă acces la conținut degradant de o natură sexuală 
sau violentă, ce ar putea fi dăunător.

Accesul la informație și libertatea de exprimare sunt acele drepturi fundamentale ale omului 
care definesc existența și dezvoltarea unei societăți civile desăvârșite. Potrivit rapoartelor interna-
ționale, Republica Moldova este o țară parțial liberă din perspectiva libertății presei și a asigurării 
libertății de exprimare. Dar trebuie să ținem cont că libertatea conștiinței implică și responsabi-
litatea morală și de conștiință pentru gândurile exprimate.

Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității59 atribuie în competență 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității activitatea de 
sensibilizare și conștientizare a societății în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare 
în contextul valorilor democratice.

Potrivit Raportului general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării 
în anul 201760, neconștientizarea limitelor libertății de exprimare favorizează răspândirea discur-
surilor discriminatorii. Situația se agravează atunci când aceste exprimări vin din partea înalților 
oficiali ai statului, ceea ce perpetuează stereotipurile și prejudecățile înrădăcinate în societate, 
lezând demnitatea umană. Prin Decizia din 6 noiembrie 2017 pe cauza nr. 107/1761, Consiliul a 
constatat că afirmațiile Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, prin care și-a exprimat 
revolta cu aluzie la femeile în etate, făcând o comparație nejustificată, nu sunt potrivite climatu-
lui social în care femeile sunt sistemic discriminate, ceea ce a intensificat efectul de umilire și de 
înjosire a femeilor. Lezarea demnității umane prin declarații instigatoare la discriminare pe cri-
teriile de gen a fost reținută în alte cinci cauze. Într-o situație, Consiliul a constatat că un articol 
de investigație a fost expus într-o manieră ce vine să confirme prezența unei prejudecăți față de 
femei, precum că personalitatea și comportamentul acestora ar fi culpabile pentru un eventual 
viol. Consiliul i-a recomandat62 autorului articolului să excludă expresiile ofensatoare care pro-
movează prejudecățile negative despre femei în societate, precum și informațiile inutile despre 
personalitatea și viața intimă a petiționarei. În deciziile emise, Consiliul a statuat că, atunci când 
este pusă la dispoziția publicului o informație despre un anumit eveniment, trebuie să se evite 
exprimările care ar putea duce, direct sau indirect, la perpetuarea stereotipurilor, stigmatizarea 
sau marginalizarea unor persoane sau grupuri de persoane.

Analiza jurisprudenței Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigura-
rea egalității demonstrează că în deciziile sale Consiliul subliniază rolul important pe care îl au 
sursele de informare în promovarea diversității, menționând că moderatorii, în calitatea lor de 
formatori de opinie, trebuie să fie conștienți de efectele negative ale mesajelor discriminatorii și 

59 Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității // M. O. nr. 103 din 29.05.2012, art. 355.

60 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/raport-_CPEDAE_2017. pdf.

61 Decizia din 06.11.2017 pe cauza nr. 107/17, disponibilă online: http://egalitate.md/wpcontent/uploads/2016/04/Decizie_
constatare_107_2017- 1. pdf.

62 Decizia din 10.02.2017 pe cauza 503/16, disponibilă online: http://egalitate.md/wpcontent/uploads/2016/04/draft_decizie_
constatare_503_2016-votat_depers__3822692. pdf.

http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/raport-_CPEDAE_2017.pdf
http://egalitate.md/wpcontent/uploads/2016/04/Decizie_constatare_107_2017-%201.pdf
http://egalitate.md/wpcontent/uploads/2016/04/Decizie_constatare_107_2017-%201.pdf
http://egalitate.md/wpcontent/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_503_2016-votat_depers__3822692.pdf
http://egalitate.md/wpcontent/uploads/2016/04/draft_decizie_constatare_503_2016-votat_depers__3822692.pdf
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trebuie să depună maximă diligentă atunci când vin cu anumite comentarii în cadrul discuțiilor 
demarate în eter, atât discursurile publice, cât și mediatizarea acestora nu trebuie să stigmatize-
ze sau să aducă atingere demnității umane. În acest sens, se impune necesitatea introducerii în 
curriculumul universitar la Facultatea de Jurnalism a unui curs despre egalitate și nediscrimina-
re, precum și un curs de formare continuă a jurnaliștilor ce profesează, ceea ce ar duce la evitarea 
expresiilor ofensatoare care promovează prejudecățile negative despre femei în societate, precum 
și informațiile inutile despre personalitatea și/sau viața intimă a persoanelor non-publice.

Fenomenul violenței față de femei și al violenței în familie este adesea prezentat tendențios 
de către mass-media, astfel statornicind prejudecățile despre violență. Analiza modului în care 
mass-media reflectă imaginea femeii în societate demonstrează că femeia este, practic, invizibilă 
în materiale și istorii de succes, fiind prezentată fie în spațiul privat și domeniile de divertisment, 
fie ca victimă sau persoană lipsită de surse de existență. Toate acestea, inclusiv mesajele sexiste 
degradante din publicitate, reduc încrederea în sine a femeilor, afectează modul în care sunt per-
cepute de societate și diminuează statutul lor social.

Schimbarea atitudinii față de femei poate avea loc prin campanii orientate către sensibilizarea 
societății și a autorităților publice cu privire la stereotipurile de gen, consolidarea capacități-
lor reprezentanților mass-media privind particularitățile de prezentare a materialelor ce vizează 
grupurile vulnerabile, incriminarea faptelor ilegale motivate de prejudecăți, dispreț sau ură și 
consolidarea capacităților organelor de ocrotire a normelor de drept privind aplicarea eficientă 
a legislației în cauză, sporirea gradului de cunoaștere a propriilor drepturi în rândul femeilor 
pentru a facilita accesul la serviciile de suport oferite de autorități și mecanismele de protecție 
împotriva discriminării în procesul de revendicare a acestor drepturi. Totodată, pentru a asigura 
eficiența procesului de monitorizare a modului în care sunt realizate drepturile femeilor, urmea-
ză să fie creat un mecanism de colectare și monitorizare a datelor dezagregate pe criterii de sex, 
etnie, dizabilitate, apartenență religioasă etc. Rezultatele evaluărilor pot sta la baza proceselor de 
elaborare și revizuire ale politicilor publice naționale și locale.

Modificări propuse:
1. Introducerea în curriculumul universitar la Facultatea de Jurnalism a unui curs de forma-

re inițială și continuă despre egalitate și nediscriminare.
2. Completarea și modificarea art. 176 din Codul penal prin excluderea de la alin. (1) lit. a) 

a sintagmei „săvârșită de o persoană cu funcţie de răspundere” și introducerea sintagmei 
„săvârșită de o persoană ce a împlinit vârsta de 16 ani”.

3. Completarea art. 176 Cod penal cu alin. (21) având următorul conținut:
„Acţiunile specificate la alin. (1) și (2) săvârșite de o persoană cu funcţie de răspundere se 
pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1.200 de unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, în mărime de la 2.000 la 4.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de 
a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani”.
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CAPITOLUL IV. 
PROTECȚIE ȘI SUSȚINERE

Articolul 18. 
Obligații generale

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a proteja toate victimele 
de orice acte de violență ulterioare.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare, în conformitate cu legislația 
internă, pentru a asigura faptul că există mecanisme adecvate pentru a prevedea o cooper-
are eficace între toate agențiile relevante ale statului, inclusiv sistemul judiciar, procurori, 
agențiile guvernamentale de aplicare a legii, autoritățile locale și regionale, precum și orga-
nizațiile neguvernamentale și alte organizații și entități relevante în domeniul protejării și 
sprijinirii victimelor și martorilor tuturor formelor de violență acoperite de sfera de aplicare 
a prezentei Convenții, inclusiv prin trimiterea către servicii generale și specializate de spri-
jin, enunțate la Articolele 20 și 22 al prezentei Convenții.

(3)   Părțile se vor asigura că măsurile luate în conformitate cu prezentul capitol vor: – fi bazate 
pe o înțelegere de gen a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și se vor concen-
tra pe drepturile omului și pe siguranța victimei; – fi bazate pe o abordare integrată, care ia 
în considerare relația dintre victime, agresori, copii și mediul lor social mai larg; – viza evi-
tarea victimizării secundare; – viza împuternicirea și independența economică a femeilor 
victime ale violenței; – permite, acolo unde este cazul, ca o gamă de servicii de protecție și 
sprijin să fie localizate în aceleași spații; – adresa nevoile specifice ale persoanelor vulnera-
bile, inclusiv victimele-copii, și că vor fi puse la dispoziția acestora.

(4)   Prestarea serviciilor nu va depinde de consimțirea victimei de a depune plângere sau măr-
turie împotriva oricărui agresor.

(5)   Părțile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a furniza protecția consulară și de altă 
natură și sprijin cetățenilor lor și altor victime îndreptățite la o asemenea protecție, în con-
formitate cu obligațiile lor conform legislației internaționale.

Legislația Republicii Moldova incriminează penal actele de violență, atât violența fizică și se-
xuală, cât și actele de violență economică. În acest sens, actele de violență fizică și economică 
sunt incriminate în art. 2011 din Codul penal, iar actele de violență sexuală fac obiectul normelor 
penale prevăzute în Capitolul IV din Codul penal. În acest fel, victima actelor de violență fizică, 
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economică și sexuală poate dobândi statut procesual și beneficia de garanții de ordin procesual și 
material, prevăzute de Codul de procedură penală și alte legi speciale.

Maltratarea sau alte acțiuni violente, comise de un membru al familiei în privința altui mem-
bru al familiei, care au provocat vătămare neînsemnată a integrității corporale, sunt incriminate 
în art. 781 din Codul contravențional. Începând cu anul 2016, Codul contravențional incriminea-
ză în art. 782 și actele de persecuție, manifestate prin persecutarea în mod repetat a unei persoane 
căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind 
constrânsă să-și modifice conduita de viață, săvârșită prin: a) urmărirea persoanei; b) contactarea 
sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane.

Codul contravențional recunoaște calitatea de victimă persoanei fizice sau persoanei juridi-
ce căreia, prin contravenție, i-au fost cauzate prejudicii morale, fizice sau materiale. Victima își 
realizează drepturile și își execută, în condițiile legii, obligațiile personal ori prin reprezentanți, 
în cazul minorului sau persoanei în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judicia-
ră. Victima beneficiază de drepturi, obligații și garanții prevăzute în legislația contravențională. 
Procesului contravențional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură 
penală, cu excepțiile expres stabilite în legea contravențională.

Victimele actelor de violență fizică calificate în baza Codului contravențional sau a actelor de 
persecuție sunt tratate diferențiat de legislație în partea ce ține de posibilitatea de a obține servicii 
de reabilitare.

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor nr. 137 din 29 iulie 2016, care a stabilit 
modul de funcționare a mecanismului de protecție și reabilitare a victimelor infracțiunilor, pre-
cum și procedura de acordare de către stat a compensației financiare pentru prejudiciile cauzate 
prin infracțiuni, nu prevede posibilitatea ca victimele actelor de violență în familie calificate în 
baza Codului contravențional să poată beneficia de aceste servicii. Modelul propus de servicii de 
asistență psihologică și de compensare financiară a victimelor poate fi examinat drept un prim 
pas pentru soluționarea problemei de reabilitare a victimei, întrucât aceasta asigură accesul la 
o compensație doar pentru victimele care au suferit ca urmare a infracțiunilor. În același timp, 
în conformitate cu standardele internaționale, accesul la servicii și compensații trebuie asigurat 
pentru toate victimele, inclusiv pentru cele ale contravenției de violență în familie.

Legislația procesual penală recunoaște calitatea de victimă oricărei persoane fizice căreia, prin 
infracțiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale, aceasta beneficiind în cadrul pro-
cesului penal de garanțiile, drepturile și obligațiile procesuale stabilite. Dacă se constată faptul 
cauzării prin infracțiune a prejudiciului moral, fizic sau material, prin ordonanța organului de 
urmărire penală, victima care manifestă acordul obține calitatea procesuală de parte vătămată.

Potrivit art. 58–59 Cod de procedură penală victima/partea vătămată este considerată persoa-
na fizică sau juridică căreia i s-a cauzat prin infracțiune un prejudiciu moral, fizic sau material. 
Acestea au practic drepturi și obligații egale, doar că obținând statut procesual, victima devine 
parte vătămată, însă poate oricând să renunțe la această calitate procesuală.

Astfel, legislația națională recunoaște faptul că victimele sunt mai mult decât martori ai mo-
dului de operare a sistemul de justiție penală. Victimele au dreptul de acces la justiție, și prin 
urmare, ar trebui să fie informate cu privire la drepturile lor, inclusiv prezentarea opiniilor și 
problemelor lor în etapele corespunzătoare ale procedurii, atunci când sunt afectate interesele lor. 
Acest lucru nu ar trebui să fie limitat victimelor care sunt implicate în procedura penală.
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O altă provocare în asigurarea drepturilor tuturor victimelor este că cadrul normativ actual nu 
asigură victimei posibilitatea de a fi asistată de un avocat ce acordă asistență juridică garantată de 
stat la etapa depunerii plângerii și acțiunilor procesuale efectuate până la etapa recunoașterii în 
calitate de parte vătămată. Reglementările normative ce vizează protecția și asigurarea respectării 
drepturilor și intereselor legitime ale victimelor conțin prevederi confuze și contradictorii care 
generează inconsecvențe și dificultăți în accesarea serviciilor de asistență juridică garantată de 
stat.

Astfel, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 
infracțiunilor63 prevede că victima infracțiunii beneficiază de asistență juridică garantată de stat, 
în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și în condițiile Legii nr. 198-XVI din 
26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, dacă infracțiunea a fost săvârșită pe 
teritoriul Republicii Moldova sau dacă infracțiunea a fost săvârșită în afara teritoriului Republicii 
Moldova și victima este cetățean al Republicii Moldova, străin sau apatrid care locuiește legal în 
Republica Moldova, iar procesul penal se desfășoară în Republica Moldova.

Potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) p. 18 Cod de procedură penală, partea vătămată are drep-
tul să fie reprezentată de un avocat ales, iar dacă nu are mijloace pentru a plăti avocatul, să fie asis-
tată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat. Însă, articolul 
58 alin. (3) p. 11 din Codul de procedură penală prevede că victima are dreptul să fie asistată, 
la acțiunile procesuale efectuate cu participarea ei, de un avocat ales. Din norma indicată supra 
rezultă că victima infracțiunilor poate beneficia de asistența unui avocat angajat prin contract, nu 
și de avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, ceea ce creează impedimente pentru 
victimele ce nu dispun de venituri suficiente pentru a-și angaja un avocat.

Asistența juridică calificată garantată de stat este acordată doar copiilor victime ale infracțiu-
nilor și victimelor violenței în familie, nu și victimelor infracțiunilor privind viața sexuală. Legea 
nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat în art. 19 alin. (11) garan-
tează dreptul la asistență juridică calificată, doar copiilor victimelor infracțiunilor și victimelor 
violenței în familie, nu și victimelor infracțiunilor privind viața sexuală. Potrivit Raportului de 
monitorizare a proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic 
de ființe umane64, procesul de monitorizare a cauzelor penale de violență în familie și violență 
sexuală asupra femeilor a constatat că, din totalul de 45 de cauze penale din această categorie de 
infracțiuni, cuprinse de monitorizare, doar în 4 cauze partea vătămată a fost asistată în proces de 
avocat, inclusiv într-o cauză – de un avocat ales și în alte 3 cauze a beneficiat de asistență juridică 
garantată de stat. Pe cauzele în care părților vătămate le-a fost acordată asistența juridică garan-
tată de stat, prestația avocatului a fost apreciată de monitori ca fiind modestă.

În baza prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asis-
tența juridică garantată de stat, victima infracțiunilor privind viața sexuală poate beneficia de 
asistența unui avocat garantat de stat, din moment ce dobândește statut procesual de parte vătă-
mată, dacă face dovada că nu are suficiente venituri pentru a-și angaja un avocat privat. Respectiv, 
pentru a solicita desemnarea unui avocat garantat de stat, victima trebuie să prezinte Oficiului 
Teritorial al CNAJGS înscrisuri ce confirmă veniturile și copia ordonanței de recunoaștere în 
calitate de parte vătămată. După primirea cererii victimei și a înscrisurilor ce confirmă veniturile 

63 Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor // M. O. nr. 293–305 din 09.09.2016, art. 618.

64 Raport de monitorizare a proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane. Centrul de 
Drept al Femeilor, Chișinău, 2018.



— 57 —

CAPITOLUL IV. PROTECȚIE ȘI SUSȚINERE

victimei, coordonatorul Oficiului Teritorial al CNAJGS în termen de trei zile efectuează desem-
narea avocatului. Procedura existentă nu oferă victimei violenței sexuale o protecție efectivă, este 
îndelungată, timp în care organul de urmărire penală poate face acțiuni procesuale cu participa-
rea victimei (ex. cercetare la fața locului, audiere, confruntare, numirea expertizei medico-legale 
etc.) fără ca aceasta să beneficieze de asistență juridică și să își poată apăra drepturile. În lipsa 
unei apărări eficiente organul de urmărire penală ar putea omite realizarea unor acțiuni ce poate 
prejudicia probatoriul acuzării în cazurile victimelor violenței sexuale. În asemenea circumstanțe 
considerăm necesar a fi modificat cadrul normativ astfel încât victimele violenței în familie și a 
violenței sexuale să beneficieze de asistența unui avocat ales sau garantat de stat de la etapa depu-
nerii plângerii până la finalizarea procesului penal.

Modificări propuse:
1.   Codul de procedură penală a Republicii Moldova se propune a fi modificat și completat 

după cum urmează:
Articolul 58 alin. (3) p. 11) va avea următoarea redacție „să fie asistată, la acțiunile proce-
suale efectuate cu participarea ei de un avocat ales sau de un avocat care acordă asistență 
juridică garantată de stat”.
Articolul 60 alin. (1) p. 18) se modifică prin excluderea sintagmei „iar dacă nu are mij-
loace pentru a plăti avocatul” și va avea următoarea redacție: „să fie reprezentată de un 
avocat ales sau să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică 
garantată de stat”.

2.   Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat se propune 
a fi modificată și completată după cum urmează:
Articolul 19 alin. (1) se completează cu litera (b1) cu următorul text: „au nevoie de asis-
tență juridică de urgență în cazul depunerii cererii privind aplicarea măsurilor de protecție 
în condițiile art. 2786 Cod de procedură civilă sau în cazul depunerii plângerii despre să-
vârșirea violenței în familie, infracțiunii privind viața sexuală sau trafic de ființa umane”.
Articolul 19 alin. (11) se completează, având următorul text „Au dreptul la asistență ju-
ridică calificată copiii victime ale infracțiunilor, victimele violenței în familie, victimele in-
fracțiunilor privind viața sexuală, indiferent de venituri”.
Articolul 28 se completează cu alin. (11) după cum urmează: „În cazul în care persoana 
necesită asistență juridică de urgență, în conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. b1), la solicita-
rea persoanei sau a organului care a fost sesizat cu referire la săvârșirea infracțiunii privind 
viața sexuală, violență în familie sau trafic de ființe umane, oficiul teritorial este obligat să 
acorde asistență juridică de urgență prin numirea unui avocat de serviciu, din lista avoca-
ților specializați în asistența victimelor”.
(3)   „Fiecare oficiu teritorial dispune de o listă proprie a avocaților de serviciu și asigură 

includerea în graficul de serviciu a avocaților specializați în asistența victimelor, cu 
asigurarea echilibrului gender a avocaților incluși în graficul de serviciu”.

(5)   „Avocatul de serviciu acordă asistența juridică în perioada reținerii persoanei și la eta-
pa depunerii plângerii și acțiunilor procesuale efectuate cu participarea victimei infrac-
țiunii privind viața sexuală, violența în familie sau trafic de ființe umane”.
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În dreptul intern nu există o normă imperativă care să dispună cu privire la locul în care ar tre-
bui audiată victima minoră care are mai mult de 14 ani, pe parcursul anchetei penale. Inexistența 
unei asemenea norme face posibilă ascultarea victimei în diverse locuri, dacă sunt îndeplinite 
celelalte condiții referitoare la persoanele care trebuie să fie prezente la audierea acestuia.

Rezultatele studiului „Protecția drepturilor victimelor infracțiunilor sexuale în Republica 
Moldova”, realizat de Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în 
2017, atestă că actualul cadrul de infrastructură existent în procuraturi și inspectorate de poliție 
nu oferă oportunități de audiere a victimelor minore și majore în spații/încăperi care ar asigura 
un minim de confort psihologic în procesul de colectare a declarațiilor. De regulă, audierea victi-
mei minore care are mai mult de 14 ani, dar și a victimelor majore, se face în birourile ofițerilor de 
urmărire penală sau a procurorilor care sunt nespațioase, aglomerate, iar din lipsă de spațiu sunt 
populate și de alți angajați ai instituțiilor respective. O astfel de lacună creează situații când în 
același birou concomitent sunt audiate mai multe persoane, fapt ce generează stări de disconfort 
psihologic, inhibare a victimei, precum și premise de victimizare.

Începând cu anul 2010 a fost schimbată abordarea în aceea ce privește participarea în cadrul 
procedurilor judiciare a copiilor victime/martori a infracțiunilor, fiind modificat cadrul norma-
tiv care reglementează procedura de audiere a acestora în spații prietenoase. La momentul ope-
rării modificărilor legislative indicate existau o serie de factori obiectivi care împiedicau audierea 
copiilor victime/martori în condiții prietenoase. În scopul implementării Strategiei de reformare 
a sectorului justiției pentru anii 2011–2016, autoritățile au dispus amenajarea spațiilor speciale 
destinate audierii minorilor pe lângă inspectoratele de poliție, procuraturi și judecătorii. Potrivit 
analizei privind activitatea camerelor speciale pentru audierea minorilor victime/martori în con-
dițiile art. 1101 Cod de procedură penală,65 efectuată de instituția ombudsmanului la nivel de 
republică, au fost amenajate 7 camere de audieri la nivelul procuraturilor teritoriale, 30 de spații 
destinate audierii copilului în instanțele judecătorești și 8 camere în cadrul inspectoratelor de 
poliție. Tendința de a amenaja camere de audieri în majoritatea raioanelor a făcut ca acestea să 
ofere copilului o protecție formală.

O altă dificultate în realizarea drepturilor victimelor minore este că procedurile de audiere a 
copilului victimă a infracțiunii privind viața sexuală sunt în continuare viciate de insuficiența 
mecanismului de instruire și atestare a intervievatorilor. Pregătirea insuficientă a specialiștilor 
către audierea legală se reflectă asupra calității (corectitudinii) întrebărilor adresate copilului și 
calității interacțiunii dintre specialist și copil66.

O lacună în practica existentă este că organul de urmărire penală asigură drepturile victimelor 
minore, doar în limita normelor imperative impuse de Codul de procedură penală. Adică, sunt 
audiate în condițiile speciale prevăzute de art. 1101 CPP, doar victimele infracțiunilor privind 
viața sexuală care nu au împlinit vârsta de 14 ani, chiar dacă norma procesuală permite ca această 
tactică să fie aplicată și față de orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani, dacă interesul 
copilului o cere. În rest, dacă victima are mai mult de 14 ani, aceasta nu este audiată în condiții 
speciale, ci în birourile ofițerilor de urmărire penală sau a procurorilor care nu oferă confort 
psihic.

65 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/analiza_camere_de_audiere_redactata2.pdf.

66 Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Raport de studiu. Copiii victime ale infracțiunilor și procedurile legale: cazul 
Republicii Moldova, Chișinău, 2013, pag. 45. Disponibil la adresa http://amicel.cnpac.org.md/fi les/ studiu_audierealegala. pdf.

http://amicel.cnpac.org.md/fi%20les/
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Rezultatele studiilor relevă că victimele violenței în familie și a infracțiunilor privind viața 
sexuală sunt supuse unor acțiuni procesuale care vin să le intimideze, cum ar fi confruntări, au-
dieri suplimentare sau repetate care creează premise de re-victimizare. În cadrul acestor acțiuni 
procesuale, victimele deseori sunt intimidate fie de agresori, apărătorii acestora, fie chiar de către 
reprezentanții organul de urmărire penală.

Actualul cadru normativ nu obligă organul de urmărire penală să asigure prezența unui psi-
holog la acțiunile procesuale efectuate cu participarea victimei majore a violenței în familie sau 
a infracțiunilor privind viața sexuală. Astfel, în cadrul acțiunilor procesuale desfășurate cu par-
ticiparea victimei sunt susceptibile a apărea dificultăți cauzate de teama victimei de agresor și 
de frica ca declarațiile sale nu atragă răzbunarea persoanelor implicate în cauza examinată. Deși 
în baza prevederilor art. 8–10 din Legea nr. 137 privind reabilitarea victimelor infracțiunilor, 
victimele infracțiunilor pot beneficia de consiliere psihologică din contul statului începând cu 9 
martie 2017, la moment aceste servicii nu sunt accesibile. Mecanismul de acordare a consilierii 
psihologice din contul statului la moment nu este funcțional, deoarece în cadrul structurilor res-
ponsabile de implementarea prevederilor legii enunțate supra nu există psihologi specializați în 
acordarea serviciilor descrise. La moment victimele pot beneficia de consiliere psihologică doar 
din partea ONG-urilor specializate în asistența victimelor.

Modificări propuse:
Codul de procedură penală a Republicii Moldova se propune a fi modificat și completat după 
cum urmează:
Articolul 111 se completează cu alin. (21), având următorul text „La audierea victimei/părții 
vătămate a infracțiunilor de violență în familie și infracțiuni privind viața sexuală, participarea 
apărătorului și a psihologului este obligatorie”.
Articolul 109 alin. (3) se completează, având următorul text „În cazul în care prezența mar-
torului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării peste hotarele țării sau din 
alte motive întemeiate, precum și pentru a reduce sau a exclude supunerea martorului unui 
vădit pericol sau pentru a reduce revictimizarea martorului, procurorul poate solicita audierea 
acestuia de către judecătorul de instrucție, cu asigurarea posibilității bănuitului, învinuitului, 
apărătorului acestuia, părții vătămate și procurorului de a pune întrebări martorului audiat. 
La audierea martorilor infracțiunilor îndreptate împotriva membrilor familiei, infracțiunilor 
privind viața sexuală, participarea apărătorului și a psihologului este obligatorie”.
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Articolul 19. 
Informare

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele 
primesc informații adecvate și în timp util privind serviciile de sprijin și măsurile legale disponi-
bile într-o limbă pe care o înțeleg.

Articolul 23 din Constituția Republicii Moldova garantează „dreptul fiecărui om de a-și cu-
noaște drepturile și îndatoririle” în următorii termeni: „fiind stipulat că „Fiecare om are dreptul să 
i se recunoască personalitatea juridică. (2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drep-
turile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative”.

Potrivit prevederilor Codului de procedură penală, victima/partea vătămată are dreptul să fie 
informată, la cerere, de către organul de urmărire penală, procuror sau, după caz, de către instan-
ța de judecată despre soluționarea plângerii sale, despre toate hotărârile adoptate care se referă 
la drepturile și interesele sale; să primească gratuit, la solicitare, copii de pe acestea, precum și 
de pe hotărârea de încetare sau de clasare a procesului penal în cauza respectivă, de neîncepere a 
urmăririi penale, copia de pe sentință, decizie sau de pe o altă hotărâre judecătorească definitivă.

Astfel, reglementările normative prevăd că victimele ar trebui să aibă o imagine de ansamblu a 
ceea ce se va întâmpla, care sunt drepturile lor și cum pot să le exercite în mod eficient. Organul 
de urmărire penală are obligația să actualizeze pentru victimă informația după fiecare acțiune 
procesuală și să le ofere datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații suplimentare 
cu privire la cazul lor. Cu toate acestea, victimele violenței în familie nu întotdeauna sunt în po-
sesia informației privind legislația în domeniu și drepturile lor. Această concluzie pune accent, 
în special, pe nevoia de a familiariza toate categoriile de victime cu diversele tipuri de servicii de 
susținere și măsuri legale care le stau la dispoziție, ca un prim pas care le-ar facilita accesul lor la 
justiție.

Raportorul Special pentru violența împotriva femeilor a subliniat obligația de a investiga și, 
de asemenea, include dreptul victimelor de a accesa informații cu privire la dezvoltarea anchetei 
(ONU, 2013)67. De asemenea, este menționată obligația fundamentală ca victimele să fie infor-
mate cu privire la evoluția cazului. Aceasta include nu numai ca victimele și martorii să cunoască 
despre datele ședințelor de judecată, dar și alte evoluții importante ale cazului.

Studiile în domeniu indică că, de asemenea, pe întreaga perioadă de desfășurare a urmăririi 
penale, victimei nu-i este respectat dreptul privind aducerea la cunoștință a hotărârilor organului 
de urmărire penală pe cauza respectivă. Deseori victimelor nu le sunt aduse la cunoștință ordo-
nanța de începere a urmăririi penale, ordonanța de refuz în pornirea urmării penale, ordonanța 
privind scoaterea de sub urmărire penală etc. În aceste condiții, victimele află despre decizia 
organului de urmărire penală doar la cerere, fiind nevoite să treacă prin proceduri birocratice. 
Această practică defectuoasă poate conduce la încălcarea dreptului la un proces echitabil prin 
omiterea de către victimă a termenului de contestare. Informarea juridică insuficientă a victi-
melor limitează accesul la justiție a acestora. În acest sens se impune elaborarea instrucțiunilor/

67 Alin. 73.
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procedurilor operaționale interne care vor reglementa acțiunile ofițerilor de urmărire penală și 
ale procurorilor cu referire la asigurarea realizării dreptului la informare a victimelor.

Potrivit legislației, la desfășurarea procesului penal și la judecarea pricinilor civile, persoana 
care nu posedă sau nu vorbește limba de stat are dreptul să ia cunoștință de toate actele și mate-
rialele, să vorbească în fața organului de urmărire penală și în instanța de judecată prin interpret.

Legea nr. 45 prevede în art. 8 alin. (1) lit. c) obligația organelor centrale de specialitate ale statu-
lui (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției) de a asigura accesul la informare a persoa-
nelor privind mecanismul, măsurile de prevenire și combatere a actelor de violență în familie 
și de a contribui la actualizarea paginii web oficiale privind violența în familie prin transferarea 
informațiilor cu caracter general privind activitățile desfășurate și proiectele implementate, pre-
cum și a datelor statistice colectate. Activitatea departamentală de informare a victimei violenței 
în familie despre modalitățile de interacțiune cu autoritățile și instituțiile abilitate în vederea 
obținerii serviciilor necesare de asistență și consiliere urmează a fi reglementată prin instrucțiuni 
metodice /proceduri operaționale interne.

Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie 
pentru anii 2018–202368, indică drept obiectiv:

1)  Creșterea gradului de informare și conștientizare a publicului față de diferite manifestări 
ale tuturor formelor de violență față de femei și de violență în familie, precum și a conse-
cințelor sociale, economice și juridice ale acestora și a modului de soluționare a cazurilor 
de violență;

2)  Informarea victimelor despre drepturile lor, procedurile și serviciile prin care pot benefi-
cia de protecție și asistență.

Modificări propuse:
1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova se propune a fi modificat și completat 

după cum urmează:
Articolul 323 alin. (1) se completează, având următorul conținut:
„Partea vătămată, participând la judecarea cauzei, dispune de drepturile și obligaţiile pre-
văzute în art. 60 din prezentul Cod. Judecătorul este obligat să îi explice părții vătămate 
drepturile prevăzute în art. 60 și să îi ofere informație și datele de contact ale serviciilor 
destinate victimelor infracțiunilor”.

2. Codul de procedură civilă a Republicii Moldova se propune a fi modificat și completat 
după cum urmează:
Articolul 185 alin. (1) se completează cu lit. e1) având următorul conținut:
„explică participanților la proces modul de accesare a serviciilor destinate victimelor violen-
ței în familie”.
Articolul 2786 se completează cu alin. (21) având următorul conținut:
„(21)  Judecătorul îi explică victimei modul de accesare a serviciilor destinate victimelor vio-

lenței în familie și îi oferă informația despre datele de contact ale serviciilor”.

68 Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de 
femei și a violenței în familie pe anii 2018–2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea acesteia.
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Articolul 20. 
Servicii de asistență generală

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vic-
timele au acces la servicii care facilitează recuperarea lor în urma violenței. Aceste măsuri 
ar trebui să includă, atunci când este necesar, servicii precum consilierea juridică și psiho-
logică, asistența financiară, găzduirea, educația, formarea și asistența în găsirea unui loc 
de muncă.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că 
victimele au acces la servicii medicale și sociale și faptul că serviciile au alocat resurse 
adecvate și că profesioniștii sunt formați să asiste victimele și să le trimită către serviciile 
corespunzătoare.

Protecția și asistența victimelor violenței în familie vizează asigurarea măsurilor de protecție, 
precum și a accesului victimelor la gama serviciilor sociale, medicale și juridice, în conformitate 
cu necesitățile specifice ale victimei. Aceste servicii includ plasament, asistență socială, asistență 
medicală, consiliere psihologică, asistență juridică, linie telefonică pentru victimele violenței în 
familie.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 45, victima violenței în familie are dreptul la următoarele servicii:
a)  asistență pentru recuperare fizică, psihologică și socială prin acțiuni speciale medicale, 

psihologice, juridice și sociale. Acordarea serviciilor de protecție și asistență nu este con-
diționată de dorința victimei de a face declarații și a participa la procese de urmărire în 
justiție a agresorului;

b)  asistență juridică primară și calificată gratuită conform legislației cu privire la asistența 
juridică garantată de stat;

c)  asistență medicală de instituțiile medico-sanitare în conformitate cu Legea cu privire la 
asigurarea obligatorie de asistență medicală. Examinarea corporală a victimei și perfec-
tarea actelor de constatare medico-legală a gravității vătămării integrității corporale sau a 
sănătății se efectuează gratuit în cazurile prevăzute de lege.

Astfel, victimele violenței în familie beneficiază de asistență gratuită în cadrul procesului de 
reabilitare – restabilire a sănătății fizice și psihice, precum și reintegrare – restaurare a vieții în 
mediul social. Accesul la această asistență nu depinde de participarea într-un proces penal, dar 
participanții în cadrul unui proces penal beneficiază de asistență și protecție suplimentară.

Deși Legea nr. 45 prevede conceptul general de finanțare pentru serviciile specializate adre-
sate subiecților violenței în familie, mecanismele de finanțare actuale conțin anumite lacune ce 
nu permit procurarea serviciilor specializate pentru subiecții violenței în familie de la prestatori 
privați și din sectorul necomercial. Totodată, lipsește mecanismul de procurare a serviciilor spe-
cializate din sectorul social între autoritățile administrației publice locale. În conformitate cu 
datele Raportului de estimare a costurilor violenței în familie și a violenței împotriva femeilor 
în Moldova realizat de Centrul de Drept al Femeilor în 2016, până în 2014, au existat 9 instituții 
publice și 5 organizații necomerciale care oferă servicii femeilor afectate de violență și copiilor 
lor, precum și o instituție publică specializată pentru agresori. Se estimează că peste jumătate din 
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serviciile sociale pentru subiecții violenței în familie sunt asigurate de către organizațiile neco-
merciale. Genul de servicii care sunt prestate de către organizațiile necomerciale includ: servicii 
de adăpost, consiliere și sprijin. Din cauza resurselor financiare limitate, serviciile de asistență 
juridică și de reprezentare sunt insuficiente în plan de accesibilitate la nivel teritorial. În aceste 
condiții, menționăm necesitatea dezvoltării cadrului normativ pentru asigurarea funcționalității 
și durabilității centrelor de zi pentru victimele violenței în familie, care actualmente sunt prestate 
de către organizații necomerciale din fondurile donatorilor și elaborarea/implementarea meca-
nismului de procurare a serviciilor specializate din sectorul social.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 
infracțiunilor69, victimele infracțiunilor beneficiază, la cerere, de consiliere psihologică, care este 
asigurată, în condițiile prezentei legi, de către psihologii din cadrul subdiviziunilor teritoriale de 
asistență socială, al organizațiilor necomerciale sau al persoanelor juridice cu scop lucrativ care 
activează în domeniul reabilitării victimelor infracțiunii și care au fost cooptate în acest scop de 
către autoritățile publice locale sau de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
Deși în baza prevederilor art. 8–10 din Legea nr. 137 privind reabilitarea victimelor infracțiu-
nilor, victimele pot beneficia de consiliere psihologică din contul statului începând cu 9 martie 
2017, la moment aceste servicii nu sunt accesibile. Un impediment în acordarea acestor servicii 
este și inexistența unui cadru normativ ce ar reglementa exercitarea profesiei de psiholog, in-
clusiv sistemul de licențiere și acreditare a psihologilor cu drept de liberă practică în psihologie. 
Această lacună în legislație creează dificultăți și în procesul de acordare a serviciilor de consiliere 
și asistență psihologică, dar și în administrarea în calitate de probă a concluziilor formulate de 
psihologi și a rapoartelor de evaluare psihologică a victimelor violenței sexuale. În acest sens se 
impune necesitatea elaborării unei legi speciale ce ar reglementa exercitarea profesiei de psiholog, 
inclusiv sistemul de licențiere și acreditare a psihologilor cu drept de liberă practică în psihologie.

La etapa actuală, în sistemul de sănătate se acordă asistență medicală victimelor care o soli-
cită în baza poliței de asigurare medicală (cu excepția urgențelor medicale). Totodată, legislația 
națională atribuie un rol important instituțiilor medicale în identificarea și referirea cazurilor de 
violență în familie, precum și în reflectarea asistenței oferite subiecților violenței în familie pe 
baza profilului statistic medical.

Pentru a asigura accesul real al victimelor la servicii de calitate, Strategia națională de preve-
nire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018–202370 indică 
drept obiectiv:

1)  Revizuirea instrucțiunilor sectoriale în domeniul medical și social și elaborarea mecanis-
mului intersectorial de prevenire și combatere a violenței în familie;

2)  Dezvoltarea gamei de servicii sociale specializate de scurtă (linia telefonică de suport 24/7, 
centre de criză, centre de zi) și lungă durată (re) integrare socială: locuințe sociale, abilitare 
economică) pentru victimele violenței în conformitate cu standardele internaționale din 
domeniu.

3)  Sporirea accesibilității și durabilității serviciilor pentru victimele violenței în familie sub 
aspect teritorial-administrativ;

69 Monitorul Oficial din 09.09.2016 în Nr. 293–305, art Nr: 618. Data intrării în vigoare: 09.03.2017.

70 HG nr. 281 din 03.04.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței 
în familie pe anii 2018–2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea acesteia.
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4)  Perfecționarea cadrului normativ pentru serviciile adresate victimelor violenței fața de 
femei și în familie, inclusiv a serviciilor medicale de sănătate mintală și narcologice în co-
respundere cu necesitățile de reabilitare a subiecților violenței în familie;

5)  Crearea și dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele infracțiunilor privind viața 
sexuală;

6)  Dezvoltarea răspunsului multidisciplinar în cazurile de violență în familie și violență sexu-
ală, inclusiv reieșind din noile abordări inovative;

7)  Asigurarea accesului victimelor violenței la programele de abilitare și împuternicire 
economică.

Recomandări propuse:
1. Aprobarea instrucțiunilor sectoriale în domeniul social și medical.
2. Dezvoltarea serviciilor de consiliere în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală 

pentru subiecţii violenţei în familie.
3. Elaborarea modificărilor cadrului normativ privind tratamentul obligatoriu al dependen-

ţei de alcool și/sau droguri în vederea reabilitării subiecţilor violenţei în familie.
4. Crearea serviciilor de protecție și asistență pentru victimele infracțiunilor sexuale.
5. Elaborarea metodologiei de lucru a echipei de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală.

Articolul 21. 
Asistență în plângerile individuale/colective

Părțile se vor asigura că victimele au informații cu privire la acces și la mecanismele regionale 
și internaționale aplicabile de depunere a plângerilor individuale/colective. Părțile vor promova 
furnizarea unei asistențe sensibile și bine informate victimelor în depunerea oricărei asemenea 
plângeri.

Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor71 este cel 
mai cuprinzător tratat privind drepturile femeilor. Convenția garantează egalitatea dintre femei 
și bărbați în drepturi civile, politice, economice și culturale. Această Convenție nu conține o pre-
vedere expres cu privire la interzicerea violenței domestice, iar Recomandarea 19 a Comitetului 
CEDAW a stabilit că „violența în bază de gen, inclusiv violența domestică, este o formă de dis-
criminare care afectează grav abilitatea femeilor de a-și exercita drepturile și libertățile în condi-
ții egale cu bărbații”. Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva 
Femeilor stabilește că statele nu sunt obligate doar să se abțină de la comiterea încălcărilor, dar 
sunt responsabile pentru acțiunile actorilor privați în cazul în care nu reușesc să-și îndeplinească 

71 Abrevierea în limba engleză CEDAW.
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obligația de a preveni și de a pedepsi asemenea acțiuni. Acesta este principiul obligației pozitive 
a statului (obligație de diligență).

Protocolul Opțional al Convenției CEDAW din 1999, care a fost ratificat de către Republica 
Moldova la 28 februarie 2006, investește Comitetul ONU privind eliminarea discriminărilor îm-
potriva femeilor cu dreptul de a primi și a examina plângeri împotriva statelor pentru încălca-
rea prevederilor Convenției. În cazul adresării cu plângere Comitetul este abilitat să formuleze 
recomandări privind consolidarea inițiativelor naționale pentru prevenirea violenței împotriva 
femeilor. Recomandările Comitetului pot fi utilizate în fața instanțelor naționale locale ca izvor 
de practică judiciară.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului impune Statelor semnatare obligația de a garanta 
persoanelor care relevă de jurisdicția lor exercițiul deplin al drepturilor fundamentale consacrate 
de textul Convenției. Curtea Europeană a Drepturilor Omului72 are ca misiune verificarea acțiu-
nilor Statelor membre cu privire la prevederile Convenției. În cazurile de violență în familie, își 
găsesc aplicabilitatea următoarele prevederi ale Convenției Europene a Drepturilor Omului:

– art. 3 – interzice tortura, tratamentele și pedepsele inumane și degradante;
– art. 8 – garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie;
– art. 13 – asigură dreptul la un recurs efectiv la nivel național;
– art. 14 – interzice discriminarea, inclusiv în bază de sex.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului care este frecvent solicitată de către cetățenii Republicii 

Moldova să se pronunțe pe marginea pretinselor încălcări, din partea autorităților, a unor drep-
turi (dreptul la viață – art. 2); protecția împotriva actelor de tortură (art. 3); protecția vieții pri-
vate și a familiei (art. 8), proclamate în Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale din 1950, care a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 
septembrie 1997. În Republica Moldova, Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului con-
stituie parte integrantă a cadrului legislativ național și sunt obligatorii pentru executare. În ulti-
mul timp există mai multe plângeri depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva 
Republicii Moldova privitor la violența în familie, comunicate Guvernului Republicii Moldova.

Urmând în special recomandările făcute Republicii Moldova, statul urmează să depună un 
efort suplimentar în ceea ce privește armonizarea cadrului normativ și instituțional național cu 
standardele internaționale pentru a spori eficiența reformelor în domeniul consolidării instituții-
lor naționale de protecție a drepturilor omului, în procedura de depunere a plângerilor individu-
ale la mecanismele internaționale de protecție a drepturilor civile, politice, economice, sociale și 
culturale, în domeniul egalității de gen și prevenirii violenței în familie și în domeniul protecției 
tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate și a discriminării.

De asemenea, în vederea asigurării condițiilor pentru implementarea în dreptul intern al 
Republicii Moldova a constatărilor (deciziilor) organelor de control pentru aplicarea principale-
lor tratate ale ONU în domeniul drepturilor omului, Republica Moldova urmează să elaboreze 
și să instituie mecanismul de implementare în dreptul intern a constatărilor (deciziilor) acestor 
organe.

72 Abreviat CtEDO.
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Recomandări propuse:
Revizuirea cadrului normativ și instituirea unui mecanism eficient de implementare în drep-
tul intern al Republicii Moldova a constatărilor (deciziilor) organelor de control pentru apli-
carea principalelor tratate ale ONU în domeniul drepturilor omului.

Articolul 22. 
Servicii specializate de asistență

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a furniza sau a asigura, 
într-o distribuție geografică adecvată, servicii specializate de asistență oricărei victime su-
puse oricărui act de violență acoperit de sfera de aplicare a prezentei Convenții.

(2)   Părțile vor furniza sau vor asigura servicii specializate de asistență a femeilor tuturor fe-
meilor victime ale violenței și copiilor lor.

În conformitate cu prevederile art. 11 al Legii nr. 45, victimei violenței în familie i se garantea-
ză dreptul la asistență pentru recuperare fizică, psihologică și socială.

Asistența de specialitate a victimelor violenței în familie este oferită doar de către Centrele 
de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie. În acest sens, art. 10 al Legii nr. 45 
stabilește condițiile și procedura de constituire a centrelor de reabilitare a victimelor. Centrele/
serviciile de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie și pentru copiii lor oferă 
servicii specializate de sprijin precum: adăpost (plasament), asistență juridică, psihologică, soci-
ală, medicală de urgență și alte tipuri de asistență.

Centrul oferă beneficiarilor, în mod gratuit, servicii sociale specializate și răspunde la nevoile 
specifice și reale ale fiecărei persoane asistate:

a)  asigură primirea, protecția și plasamentul victimelor violenței în familie;
b)  asigură servicii de igienă personală;
c)  oferă asistență juridică, socială, psihologică și medicală de urgență;
d)  acordă suport informațional pentru găsirea unei locuințe, a unei instituții preșcolare sau 

preuniversitare;
e)  acordă educație non-formală în vederea asimilării cunoștințelor și formării deprinderilor 

necesare integrării sociale;
f)  promovează socializarea și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea și/sau familia;
g)  facilitează accesul și informează beneficiarul despre sistemul de protecție socială;
h)  elaborează, în comun cu beneficiarul, planul individualizat de asistență împotriva oricărei 

forme de intimidare, discriminare, abuz și exploatare;
i)  sprijină cuplul părinte-copil/copii în vederea dezvoltării autonomiei care ar favoriza rein-

tegrarea acestuia în familie și/sau comunitate;
j)  monitorizează situația post-integratoare a beneficiarilor în familie și în comunitate.
Organizațiile non-guvernamentale au un rol fundamental în garantarea drepturilor victimelor.
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Insuficiența serviciilor specializate pentru victimele violenței în familie și copiii lor este de-
terminată, de asemenea, de problema sustenabilității mecanismului de finanțare a serviciilor so-
ciale. Or, serviciile destinate victimelor violenței în familie sunt în mare parte dependente de 
susținerea ONG-urilor.

Din cauza resurselor financiare limitate, serviciile de asistență juridică și de reprezentare sunt 
insuficiente în plan de accesibilitate la nivel teritorial. Majoritatea centrelor de asistență oferă, în 
mare parte, servicii în situații de criză și nu au acoperire geografică deplină la nivel național, iar 
serviciile sociale de lungă durată, precum apartamentele sociale, sunt subdezvoltate.

Reforma de descentralizare a autorităților publice locale, inclusiv prin prisma financiară, a 
invocat mai multe probleme, mai ales în ceea ce ține de durabilitatea asigurării în continuare a 
funcționalității serviciilor de protecție și asistență a victimelor violenței în familie la nivel terito-
rial prin consolidarea mecanismului de finanțare cu destinație specială, realizarea procesului de 
referire a beneficiarilor cu reședință în alte unități administrativ-teritoriale, spre asistență către 
prestatorii de servicii, precum și lipsa unui sistem de finanțare a serviciilor sociale bazat pe eva-
luarea necesităților și performanței prin mecanisme și metode standardizate la nivel național. 
În acest sens, este necesar a elabora și implementa un sistem de finanțare a serviciilor sociale 
bazat pe evaluarea necesităților și performanței prin mecanisme și metode standardizate la nivel 
național.

Recomandări propuse:
1. Elaborarea cadrului normativ pentru asigurarea funcţionalităţii și durabilităţii centrelor 

de zi pentru victimele violenţei în familie.
2. Modificarea cadrului normativ cu privire la serviciile de plasament adresate victimelor 

violenţei în familie în vederea asigurării plasamentului de urgenţă la nivel teritorial.
3. Elaborarea și aprobarea mecanismului de finanţare a sistemului de servicii sociale, inclu-

siv a serviciilor specializate pentru subiecţii violenţei în familie.

Articolul 23. 
Adăposturi

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea înființarea unor 
adăposturi corespunzătoare, ușor accesibile, în număr suficient pentru a furniza o cazare sigură 
și pentru a ajunge într-o manieră proactivă la victime, în special la femei și la copiii lor.

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizarea și funcționare a centrelor de reabilita-
re a victimelor violenței în familie, Centrul de reabilitare a victimelor violenței în familie este o 
instituție specializată care oferă plasament și asistență victimelor violenței în familie, în confor-
mitate cu legislația în vigoare și cu standardele minime de calitate.
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Centrul are ca obiect de activitate acordarea, în mod gratuit, de servicii sociale specializate și 
de a răspunde nevoilor specifice și reale ale fiecărei persoane asistate: asigură primire, protecție și 
plasament temporar victimelor violenței în familie; oferă asistență juridică, socială, psihologică 
și medicală de urgență; acordă suport informațional pentru găsirea unei locuințe, a unei instituții 
preșcolare sau preuniversitare; facilitează accesul și informează beneficiarul despre sistemul de 
protecție socială etc.

Potrivit Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței 
în familie73 (Standardul II), Centrul este amplasat în localitățile în care este asigurat accesul la 
mijloacele de transport, care permit organizarea activităților în exterior și accesarea diferitelor 
servicii comunitare: sociale, juridice, medicale, educaționale, profesionale, culturale, de petrecere 
a timpului liber etc. Centrul activează conform unui program special (24/24 ore), pornind de la 
necesitățile de plasament, asistență, reabilitare și reintegrare a victimelor violenței în familie. În 
scopul garantării siguranței și securității beneficiarilor, amplasarea Centrelor nou-înființate nu 
va fi cunoscută publicului larg. Admiterea în Centru a victimelor violenței în familie se efectu-
ează respectându-se principiul nondiscriminării (Standardul IV). Totuși, este refuzată plasarea 
persoanelor cu forme active de infecții (tuberculoză, malarie, boli infecțioase intestinale și alte 
maladii contagioase), iar persoanele cu handicap fizic sau mintal vor fi admise în Centru la de-
cizia coordonatorului de caz și a managerului Centrului, numai după o evaluare preliminară și 
doar în cazul în care condițiile existente corespund necesităților specifice de îngrijire. Admiterea 
în Centru se realizează la prezentarea dosarului personal al beneficiarului de către organul terito-
rial de asistență socială, organul afacerilor interne. Se permite referirea acestuia de către alte au-
torități ale administrației publice locale, alte instituții abilitate. În cazuri de urgență se efectuează 
primirea beneficiarului în orice moment.

Capacitățile tuturor tipurilor de adăposturi continuă să fie foarte limitate în Republica 
Moldova. La momentul actual, serviciile de plasament existente au o capacitate de 181 locuri de 
adăpost pentru victimele violenţei în familie. Pentru a se conforma recomandărilor Consiliului 
Europei, Republica Moldova trebuie să dispună în total 356 de locuri de adăpost, în conformitate 
cu standardul european – un loc de plasament pentru victimele violenţei la 10.000 de locuitori74.

Recomandări propuse:
1. Modificarea și completarea cadrului normativ cu privire la serviciile de plasament adre-

sate victimelor violenţei în familie în vederea asigurării plasamentului de urgenţă la nivel 
teritorial.

2. Elaborarea și aprobarea mecanismului de finanţare a sistemului de servicii sociale, inclu-
siv a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie.

73 Hotărârea Guvernului nr. 1200 din 23.12.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate 
victimelor violenței în familie.

74 Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de 
femei și a violenței în familie pe anii 2018–2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea acesteia // M. O. 
nr. 121–125 din 13.04.2018, art. 348.
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Articolul 24. 
Linii telefonice de urgență

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a organiza linii telefonice de 
urgență 24 de ore din 24 la nivel de stat, gratuite, pentru a oferi consiliere apelanților, în mod 
confidențial și cu diligența cuvenită pentru anonimitatea lor, în legătură cu toate formele de 
violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții. Liniile telefonice cu funcționalitate 
non-stop, care să ofere servicii calitative de protecție și consiliere ale victimelor, ar putea consti-
tui un remediu important în procesul de prevenire și combatere a violenței asupra victimelor. 
Potrivit legislației Republicii Moldova, victimele actelor de violență au posibilitatea să apeleze 
non-stop doar la secțiile de gardă ale poliției, care au obligația de a interveni efectiv pe fiecare 
caz, asigurând protecția necesară, în conformitate cu legislația.

Actualmente, în țară funcționează linia telefonică de urgență, accesibilă 24 din 24 de ore, 7 zile 
pe săptămână, care oferă servicii de consiliere a victimelor, informare în condiții de anonimat și 
confidențialitate, gestionată de către Centrul internațional „La Strada”. Serviciul activează în baza 
cadrului normativ aprobat, fiind finanțat din bugetul de stat și sursele donatorilor. La fel, a fost 
instituit Telefonul copilului 116111, care vizează sporirea accesului copiilor la asistență prin apli-
carea mecanismului de referire, consolidarea sistemului de protecție a copilului în baza analizei 
privind activitatea serviciului.

Spre regret, cu excepția poliției, nicio autoritate publică centrală sau locală în stat nu are in-
stituită o linie fierbinte, care să ofere servicii de asistență și consiliere a victimei sau potențialei 
victime a violenței 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, în special fiind vorba de asistența și 
consilierea victimei violenței în familie.

În acest sens, pentru perfecționarea mecanismului național de asigurare a protecției victimei 
împotriva relelor tratamente, atât în cadrul familiei, cât și în afara ei, este necesară, în primul rând, 
modificarea cadrului juridic relevant în vederea reglementării necesității instituirii serviciilor de 
suport din partea instituțiilor publice și în afara programului de lucru și în zile de sărbătoare.

Articolul 25. 
Sprijin pentru victimele violenței sexuale

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea înființarea de 
centre de trimitere a cazurilor de criză în urma violului sau ale violenței sexuale corespun-
zătoare, ușor accesibile, în număr suficient pentru a furniza examinarea medicală și medico-le-
gală, asistență post-traumatică și consiliere pentru victime.

Legea nr. 45 definește violența sexuală ca orice violență cu caracter sexual sau orice condu-
ită sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relații interpersonale, cum ar fi violul conjugal, 
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interzicerea folosirii metodelor de contracepție, hărțuirea sexuală; orice conduită sexuală nedo-
rită, impusă; obligarea practicării prostituției; orice comportament sexual ilegal în raport cu un 
membru de familie minor, inclusiv prin mângâieri, sărutări, fotografiere a copilului și prin alte 
atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acțiuni cu efect similar.

Codul penal al Republicii Moldova incriminează actele de violență sexuală în capitolul IV, 
întitulat Infracțiuni privind viața sexuală.

Cu toate acestea, legislația Republicii Moldova, precum și cadrul instituțional național nu pre-
vede funcționarea unei rețele de instituții publice sau private specializate anume pe asistența 
victimelor violenței sexuale sau a actelor de violență sexuală în cadrul familiei.

Studiile în domeniu relevă că în Republica Moldova există raportare insuficientă semnificativă 
a actelor de violență sexuală. Motivele sunt diverse, printre care se pot enumera:

• lipsa încrederii victimei în ofițeri de urmărire penală, procurori, avocați și lucrători 
medicali;

• rușinea și teama că victima va fi criticată, stigmatizată de reprezentanții organelor de drept, 
membrii familiei sau ai comunității;

• teama de a nu fi ridiculizată și stigmatizată de către angajații poliției, care de regulă sunt 
bărbați și tratează cu suspiciune denunțul actelor de violență sexuală;

• teama de a fi nevoită să relateze de mai multe ori experiența negativă legată de actele de 
violență sexuală;

• teama că va fi intimidată de agresor și că va fi nevoită să se întâlnească cu acesta în cadrul 
acțiunilor procesuale;

• teama că nu va beneficia pe parcursul procesului de măsurii de protecție eficiente împotri-
va intimidărilor agresorului;

• lipsa serviciilor de suport psihologic și asistență juridică din partea unui avocat la etapa 
depunerii plângerii.

Astfel, miturile despre viol, etichetele puse victimelor fac ca rata denunțurilor în cazurile de 
viol să fie scăzută.

O altă provocare pentru sistemul integrat de servicii sociale este absența serviciilor specializa-
te destinate victimelor violenței sexuale. În lipsa acestora, majoritatea cazurilor de violență sexu-
ală, inclusiv din mediul familial, nu sunt raportate autorităților. Deși la nivel național serviciile 
acordate victimelor violenței sexuale sunt deseori prestate în cadrul centrelor pentru victimele 
violenței în familie, standardele internaționale din domeniu specifică că serviciile destinate victi-
melor violenței familie nu pot acoperi necesitățile specifice ale victimelor violenței sexuale.

O altă problemă este că victimele violenței sexuale nu primesc sprijin și suport psihologic în 
procesul de solicitare a asistenței medicale și efectuare a expertizelor medico-legale. Potrivit stu-
diului „Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuala. Analiza 
practicii judiciare din Republica Moldova”, elaborat de Centrul Internațional pentru Protecția și 
Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”75, din totalul dosarelor penale studiate, în niciunul 
ofițerul de urmărire penală nu a solicitat ambulanța pentru transportarea victimei și efectua-
rea raportului de examinare medico-legală, cu excepția cazurilor în care victima a solicitat de 
sine stătător serviciul de urgență. Cercetările în domeniu semnalează necesitatea îmbunătățirii 

75 Asigurarea accesului victimilor violenței sexuale la protecție legală și socială adecvată, La Strada, Chișinău, 2015, http://www.lastrada.
md/publicatii/ebook/Raport_vvs_ro_electronic. pdf.

http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Raport_vvs_ro_electronic.pdf
http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Raport_vvs_ro_electronic.pdf
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echipamentului și a condițiilor din instituțiile de expertiză medico-legală. Utilajele care se folo-
sesc sunt vechi, iar în secțiile teritoriale acestea practic lipsesc, fapt ce determină unele incomo-
dități pentru victime care trebuie să se deplaseze dintr-un raion în altul pentru a fi supuse exper-
tizei76. Inexistența unui centru de expertiză ADN creează dificultăți în administrarea probelor în 
special în dosarele în care copiii sunt victime ale abuzului sexual.

Victimele violenței sexuale nu beneficiază de asistență psihologică la etapa depunerii plângerii 
și nici în cadrul acțiunilor procesuale și examinării cauzei în instanța de judecată. Actualul cadru 
normativ nu obligă organul de urmărire penală să asigure prezența unui psiholog la acțiunile 
procesuale efectuate cu participarea victimei violenței sexuale majore. Astfel, în cadrul acțiuni-
lor procesuale desfășurate cu participarea victimei sunt susceptibile a apărea dificultăți cauzate 
de teama victimei de agresor și de frica ca declarațiile sale să nu atragă răzbunarea persoanelor 
implicate în cauza examinată. Până la adoptarea Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la 
reabilitarea victimelor infracțiunilor, legislația Republicii Moldova nu garanta victimei niciun 
temei de reabilitare psihologică. Adoptarea acestei legi permite victimelor mai multor tipuri de 
infracțiuni, inclusiv victimelor infracțiunilor privind viața sexuală, să beneficieze, la cerere, de 
consiliere psihologică, care este asigurată de către psihologii din cadrul subdiviziunilor teritoriale 
de asistență socială, al organizațiilor necomerciale sau al persoanelor juridice cu scop lucrativ 
care activează în domeniul reabilitării victimelor infracțiunii și care au fost cooptate în acest scop 
de către autoritățile publice locale sau de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, consi-
lierea psihologică din contul statului se acordă pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data soluți-
onării cererii de acordare a acestui serviciu, iar în cazul victimelor care nu au împlinit vârsta de 
18 ani, pe o perioadă de cel mult 6 luni de la data soluționării cererii respective. Legea indicată 
supra stipulează că consilierea psihologică din contul statului se acordă în temeiul cererii scrise 
a victimei infracțiunii, ce se depune la subdiviziunea teritorială de asistență socială sau la un alt 
subiect care desfășoară activitatea de reabilitare a victimelor infracțiunilor în raza teritorială în 
care se află domiciliul victimei infracțiunii și care a fost cooptat în acest scop de către autoritățile 
publice locale sau de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Victimele infracțiunilor sexuale pot solicita acordarea consilierii psihologice din contul sta-
tului doar după sesizarea organului de constatare sau a organului de urmărire penală despre să-
vârșirea infracțiunii, anexând în mod obligatoriu copia documentelor justificative pentru datele 
înscrise în cerere (ex. copia plângerii, copia procesului-verbal de consemnare a plângerii verbale, 
copia ordonanței de pornire a urmării penale, copia ordonanței de recunoaștere în calitate de 
parte vătămată). Deși în baza prevederilor art. 8–10 din Legea nr. 137 privind reabilitarea victi-
melor infracțiunilor, victimele violenței sexuale pot beneficia de consiliere psihologică din contul 
statului, începând cu 9 martie 2017, la moment aceste servicii nu sunt accesibile.

Recomandări propuse:
1. Realizarea campaniilor de informare a victimelor violenței sexuale și ale discriminării 

bazate pe gen despre drepturile procesuale ale acestora, dar și despre mecanismul de pro-
tecție împotriva discriminării.

76 Ibidem.
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2. Organizarea activităților de sensibilizare a societății cu referire la consecințele violului și 
dificultățile cu care se confruntă victimele violenței sexuale.

3. Dezvoltarea serviciilor de plasament și asistență psihosocială pentru victimele violenței 
sexuale;

4. Elaborarea și adoptarea de către instituțiile centrale a instrucțiunilor metodologice cu 
referire la asistența victimelor violenței sexuale și a discriminării bazate pe gen.

5. Asigurarea unui sistem de instruire continuă pentru profesioniștii ce asistă victimele vi-
olenței sexuale și a discriminării de gen, prin aprobarea unui curriculum de instruire 
privind prevenirea discriminării bazate pe gen, asistența și protecția victimelor.

Articolul 26. 
Protecție și asistență pentru martorii copii

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că în 
oferirea serviciilor de protecție și asistență victimelor se ține cont în mod corespunzător de 
drepturile și nevoile copiilor martori ai tuturor formelor de violență acoperite de sfera de 
aplicare a prezentei Convenții.

(2)   Măsurile luate potrivit prezentului articol vor include consilierea psihosocială adecvată 
vârstei pentru copiii martori ai tuturor formelor de violență acoperite de sfera de aplicare a 
prezentei Convenții și vor acorda atenția cuvenită celor mai bune interese ale copilului.

Legea privind drepturile copilului77stabilește statutul juridic al copilului ca subiect indepen-
dent, prevede asigurarea sănătății fizice și spirituale a copilului, formarea conștiinței lui civice 
pe baza valorilor naționale și general-umane, acordarea unei griji deosebite și protecții sociale 
copiilor lipsiți temporar sau permanent de anturajul familiei sau care se află în alte condiții ne-
favorabile sau extreme. În conformitate cu Legea privind drepturile copilului, ocrotirea de către 
stat a copilului constituie în Republica Moldova o preocupare politică, socială și economică de 
prim ordin. Legea indicată prevede asigurarea sănătății fizice și spirituale a copilului, acordarea 
protecției sociale copiilor care se află în condiții nefavorabile sau extreme. Statul ocrotește in-
violabilitatea persoanei copilului, protejându-l de violență fizică și psihică, inclusiv din partea 
părinților sau persoanelor subrogatorii legale.

Pentru a proteja copiii cu statut de victime sau martori în cauzele penale privind infracțiuni 
cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, precum și în alte cazuri în care 
interesele justiției sau ale minorului o cer, dar și pentru a evita revictimizarea acestora, legiuitorul 
a introdus în art. 1101 al Codului de procedură penală prevederi cu privire la cazurile speciale de 
audiere a victimei/martorului minor. Scopul audierii copilului cu statut de victimă sau martor 
al infracțiunilor cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, în condiții 
special amenajate, prevăzute de art. 1101 al Codului de procedură penală, este de a obține de la 

77 Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului // M. O. nr. 13 din 02.03.1995, art. 127.
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copil mărturia într-o manieră non-intruzivă, cât mai exactă posibil, care va putea ajuta instanța 
de judecată să își formeze o viziune clară și să adopte o decizie pe cazul examinat. Audierea în 
condiții speciale a copiilor victime sau martori ai infracțiunii contribuie la reducerea victimizării 
secundare a acestora pe durata urmăririi penale sau a judecării cauzei și la implementarea unui 
mecanism eficient de protecție a copilului, bazat pe o abordare specializată.

Conform art. 1101 Cod de procedură penală audierea în condiții speciale a copilului victimă 
sau martor se va face într-o încăpere special amenajată și dotată cu echipament audio-video care 
este alcătuită din trei odăi: o odaie de pregătire, camera de audiere și camera de vizualizare.

Plasarea participanților la proces în spații diferite nu îi limitează în realizarea drepturilor pro-
cesuale, deoarece în cursul audierii participanții urmăresc vizual și aud ce se petrece în camera de 
audiere și pot adresa întrebări judecătorului de instrucție, care le transmite intervievatorului în 
mod verbal, prin intermediul dispozitivelor tehnice, sau în scris, în timpul unei pauze. În cursul 
audierii în condiții speciale copilul este asistat de un intervievator. Intervievatorul este persoana 
invitată într-un proces penal de către organul competent pentru a intermedia audierea minorului 
victimă sau martor al infracțiunii în condițiile art. 1101 Cod de procedură penală. În calitate de 
intervievator sunt implicate persoane care au studii juridice sau în domeniul psihologiei, special 
instruite pentru această sarcină. Actualul cadru normativ nu reglementează cine determină prin-
cipiile activității intervievatorului, sursa de remunerare, procedura de selectare, atestare, acredi-
tare și activitate a acestuia. Nu este reglementată nici procedura de acreditare a camerelor de au-
diere, numărul de intervievatori în cadrul unei camere de audiere. Aceste lacune pot determina 
tergiversarea efectuării audierii, declararea nulități acțiunii procesuale sau asistarea copilului de 
o persoană cu calificare insuficientă.

O altă dificultate este că procedurile de audiere a copilului martor al infracțiunii de violență în 
familie sunt în continuare viciate de insuficiența mecanismului de instruire și atestare a intervi-
evatorilor. Pregătirea insuficientă a specialiștilor către audierea legală se reflectă asupra calității 
(corectitudinii) întrebărilor adresate copilului și calității interacțiunii dintre specialist și copil.78

În acest sens, se impune modificarea și completarea cadrului normativ ce reglementează prin-
cipiile de activitate ale intervievatorului, sursa de remunerare, procedura de selectare, atestare, 
acreditare și activitate a acestuia, precum și procedura de acreditare a camerelor de audiere, nu-
mărul de intervievatori în cadrul unei camere de audiere.

În conformitate cu alin. (11) art. 371 Cod de procedură penală, în cazul în care minorul a dat 
declarații în conformitate cu prevederile art. 1101 Cod de procedură penală, citirea acestor decla-
rații și reproducerea înregistrării audio/video a acestora în sala de judecată vor înlocui audierea 
personală a minorului, pentru a reduce o posibilă traumatizare a acestuia. Totuși, în practică apar 
situații când în faza examinării judecătorești a cauzei penale instanța consideră necesar ca copilul 
victimă sau martor să fie audiat suplimentar sau repetat, urmând ca judecătorul (completul de 
judecată) care examinează cauza să decidă și asupra condițiilor de desfășurare a audierii.

Legea procesuală a Republicii Moldova nu impune obligativitatea respectării unei proceduri 
prealabile de pregătire pentru audiere a martorului minor. Însă, pentru a se evita traumatizarea 
secundară a copilului martor, dar și pentru a obținere declarații relevante este deosebit de impor-
tant ca martorul copil să fie pregătită în prealabil. În acest sens, se impune modificarea și com-
pletarea cadrului normativ cu instituirea obligației de pregătire a copilului de către intervievator 

78 Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Raport de studiu. Copiii victime ale infracțiunilor și procedurile legale: cazul 
Republicii Moldova, Chișinău, 2013, pag. 45, http://amicel.cnpac.org.md/fi les/studiu_audierealegala. pdf.
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și/sau psihologul care îl asistă în proces. Astfel, urmează a fi reglementat normativ obligativitatea 
respectării unei proceduri prealabile de pregătire pentru audiere a martorului minor.

Copiii martori ai actelor de violență în familie pot fi plasați în serviciile de plasament dis-
ponibile pentru victimele violenței în familie. Potrivit Regulamentului-cadru de organizarea și 
funcționare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie, beneficiari ai Centrului 
sunt inclusiv cuplurile mamă-copil sau tată-copil. Plasarea individuală a copiilor nu este admisă.

Recomandări propuse:
1. Dezvoltarea serviciilor de asistență psihosocială și de plasament pentru copii martori ai 

infracțiunilor.
2. Elaborarea și adoptarea de către instituțiile centrale a instrucțiunilor metodologice cu 

referire la asistența copiilor martori ai infracțiunilor.
3. Asigurarea unui sistem de instruire continuă pentru profesioniștii care asistă copiii mar-

tori ai infracțiunilor, prin aprobarea unui curriculum de instruire privind prevenirea dis-
criminării bazate pe gen, asistența și protecția victimelor.

Articolul 27. 
Raportare

Părțile vor lua măsurile necesare pentru a încuraja orice persoană martoră la comiterea de acte 
de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții sau care are motive rezonabile să 
creadă că a fost comis un asemenea act sau că sunt de așteptat alte acte de violență, să raporteze 
acest lucru organizațiilor sau autorităților competente.

Articolul 12 alin. (3) al Legii nr. 45 stabilește că orice persoană care este martoră la acte de 
violență în familie sau care are bănuieli rezonabile că au fost comise asemenea acte ori că sunt 
posibile acte de violență are dreptul să comunice acest lucru autorităților abilitate cu funcții de 
prevenire și combatere a violenței în familie. Alin. (5) al aceluiași articol prevede că poliția este 
obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violență în familie și să nu subes-
timeze importanța acțiunilor de contracarare ale oricăror forme de violență în familie.

Obligația de intervenție promptă la sesizarea cazurilor de violență în familie este impusă tutu-
ror autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie, fiind instituită 
și obligația de informare a victimelor despre drepturile lor.

Deși Legea nr. 45 prevede posibilitatea persoanelor martore de a sesiza instituțiile cu referire 
la comiterea unui act de violență, nivelul de raportare al acestor cazuri este redus. Miturile cu 
referire la violența în familie și faptul că acesta este o problemă privată, precum și lipsa unor pro-
ceduri de raportare ce ar oferi garanții de confidențialitate determină sub-raportarea cazurilor de 
violență în familie de către persoanele martore.
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Prevederile referitoare la necesitatea depunerii unei cereri despre comiterea actelor violente, 
impun condiții, respectarea cărora necesită efort și timp suplimentar, în același timp, aceasta nu 
oferă garanții de confidențialitate, fapt ce, de asemenea, nu stimulează un comportament civic 
activ.

Actele de violență fac obiectul mai multor componențe de infracțiune sau contravenție. În 
conformitate cu prevederile art. 263 alin (2) al Codului de procedură penală, denunțul este înști-
ințarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică despre săvârșirea unei infracțiuni. 
Persoanei, care face denunț sau plângere ce conține și denunț, i se explică răspunderea pe care 
o poartă în caz dacă denunțul este intenționat calomnios, fapt care se consemnează în proce-
sul-verbal sau, după caz, în conținutul denunțului sau al plângerii și se confirmă prin semnătura 
persoanei care a făcut denunțul sau plângerea. Organul de urmărire penală este obligat să pri-
mească plângerile sau denunțurile referitoare la infracțiunile săvârșite, pregătite sau în curs de 
pregătire chiar și în cazul în care cauza nu este de competența lui. Persoanei, care a depus plân-
gerea sau denunțul, i se eliberează imediat un certificat despre acest fapt, indicându-se persoana 
care a primit plângerea sau denunțul și timpul când acestea au fost înregistrate. Refuzul organului 
de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul poate fi atacat imediat judecătorului de 
instrucție, dar nu mai târziu de 5 zile de la momentul refuzului.

Recomandări propuse:
1. Instituționalizarea procedurii de raportare și referire a cazurilor de violență în familie 

către specialiști și servicii specializate.
2. Perfecţionarea procedurii operaţionale referitoare la identificarea și excluderea de la evi-

denţă a agresorilor familiali.
3. Elaborarea mecanismului de referire și coordonare a cazului în privinţa persoanelor con-

damnate pentru acte de violenţă în familie și liberate de pedeapsă.
4. Revizuirea procedurii operaţionale de supraveghere a executării măsurilor de protecţie.
5. Elaborarea mecanismului de intervenţie în temeiul comunicării despre încălcarea de că-

tre agresor a măsurilor de protecţie.

Articolul 28. 
Raportarea de către profesioniști

Părțile vor lua măsurile necesare pentru a asigura faptul că regulile de confidențialitate impuse 
de legislația internă anumitor profesioniști nu constituie un obstacol, în condiții adecvate, în 
calea raportării lor către organizațiile sau autoritățile competente, dacă au motive rezonabile 
să creadă că a fost săvârșit un act grav de violență, acoperit de sfera de aplicare a prezentei Con-
venții și că sunt de așteptat alte acte grave de violență.
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Articolul 12 alin. (4) al Legii nr. 45 stabilește obligația profesioniștilor cărora, prin lege, le sunt 
impuse reguli de confidențialitate să raporteze autorităților competente orice bănuieli rezonabile 
despre comiterea actului de violență asupra copiilor. Raportarea actelor de violență în privința 
persoanelor adulte se face cu acordul victimei. Acordul victimei nu este necesar în cazurile de 
vătămare medie sau gravă a integrității corporale sau a sănătății, în cazurile de folosire a armei, 
în cazurile în care victimele sunt deosebit de vulnerabile pe motiv de dizabilitate sau capacități 
intelectuale reduse.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 a fost aprobată instrucțiunea ce stabileș-
te mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și 
monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficu-
lui. Instrucțiunile indicate vizează angajații autorităților publice centrale și locale, ai structurilor, 
ai instituțiilor și ai serviciilor din cadrul sau subordonate acestora, care activează în domeniile 
asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept, care trebuie să coopereze în 
vederea prevenirii violenței, neglijării, exploatării, traficului de copii, precum și combaterii aces-
tora prin intermediul serviciilor de asistență socială, educaționale, de ordine publică și medicale.

Această instrucțiune prevede că reprezentanții instituțiilor de învățământ, medico-sanitare și 
de asistență socială, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, culturale, ordine pu-
blică, Inspectoratul de stat al muncii, altor autorități și instituții publice cu atribuții în domeniul 
protecției copilului, sunt obligați:

1)  să înregistreze sesizările persoanelor referitor la cazurile suspecte de violență, neglijare, 
exploatare, trafic al copilului și/sau să se autosesizeze în situațiile în care au identificat 
cazuri suspecte de violență, neglijare, exploatare, trafic al copilului (în continuare – caz 
suspect), aplicând procedurile sectoriale;

2)  să informeze imediat prin telefon autoritatea tutelară locală, iar în decurs de 24 de ore să-i 
expedieze fișa de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare, trafic al co-
pilului (în continuare – fișa de sesizare). Fișa de sesizare se completează cu datele deținute 
în momentul identificării cazului suspect, în special, în baza informațiilor obținute de la 
sursa raportării cazului suspect. Informațiile lipsă vor fi acumulate de către managerul de 
caz în cadrul evaluării inițiale a cazului;

3)  să informeze imediat suplimentar: a) inspectoratul teritorial de poliție / procuratura – în 
cazul în care cunosc ori suspectă că un copil este victimă a unei infracțiuni/contravenții; 
b) serviciul de asistență medicală de urgență – în cazul în care sesizarea conține informații 
privind existența pericolului iminent pentru viața sau sănătatea copilului, a tentativelor de 
suicid din partea copiilor.

Pe marginea comiterii actelor de violență în familie, art. 11 al Legii nr. 45 stabilește că persoa-
nele cu funcție de răspundere care cunosc existența unui pericol pentru viața și sănătatea unei 
potențiale victime trebuie să comunice acest fapt autorităților abilitate cu funcții de prevenire 
și combatere a violenței în familie. Autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a 
violenței în familie sunt obligate să reacționeze prompt la orice sesizare și să informeze victimele 
despre drepturile lor, unde și cum pot depune o plângere și obține protecție etc. Cereri despre 
comiterea actelor de violență în familie, potrivit art. 12 al Legii nr. 45, pot depune persoanele 
cu funcție de răspundere și profesioniștii care vin în contact cu familia, autoritatea tutelară, alte 
persoane care dețin informații despre pericolul iminent de săvârșire a unor acte de violență sau 
despre săvârșirea lor.
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Articolul 14 alin. (3) din Legea cu privire la serviciile sociale79 instituie obligația lucrătorilor 
instituțiilor instructiv-educative, medico-sanitare publice, ai celor de prestare a serviciilor soci-
ale, poliției și ai altor organe competente, care dispun de informații privind necesitatea acordării 
serviciilor sociale unei persoane/familii, sunt obligați să informeze neîntârziat, în decurs de 24 
de ore, unitatea de asistență socială de la locul de trai al persoanei/familiei. În asemenea condiții, 
astfel de cazuri vor fi examinate fără cererea persoanei sau a reprezentantului legal.

Atât Legea nr. 45, cât și Legea cu privire la serviciile sociale, precum și alte acte normative 
obligă la păstrarea confidențialității.

Articolul 11 alin. (21) din Legea nr. 45 garantează dreptul la viața privată și confidențialita-
tea informației privind victima. Prevederi similare se conțin și în Legea cu privire la dreptu-
rile și responsabilitățile pacientului80. Toate datele privind identitatea și starea pacientului, di-
agnosticul, tratamentul sunt confidențiale și urmează a fi protejate și după moartea acestuia. 
Confidențialitatea informațiilor cu privire la solicitarea de asistență medicală, examinare și trata-
ment este asigurată de medicul curant și specialiștii implicați în acordarea serviciilor de sănătate, 
precum și de alte persoane cărora aceste informații le-au devenit cunoscute datorită exercitării 
obligațiilor profesionale și de serviciu. Informațiile ce se consideră confidențiale pot fi furnizate 
numai în cazul în care pacientul consimte acest lucru în mod explicit ori dacă legea o cere în 
mod expres. Prezentarea informației confidențiale fără consimțământul pacientului sau al repre-
zentantului său legal se admite la solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanței 
judecătorești în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, în conformitate 
cu legislația; la existența temeiului de a crede că prejudiciul adus sănătății persoanei este rezulta-
tul unor acțiuni ilegale sau criminale, informația urmând a fi prezentată, în acest caz, organelor 
de drept competente.

Potrivit Legii privind protecția datelor cu caracter personal81, prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal. Consimțământul 
subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară 
pentru îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legii, protejarea vieții, inte-
grității fizice sau a sănătății subiectului datelor cu caracter personal etc.

Recomandări propuse:
1. Modificarea și completarea Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație și a Legii nr. 

133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal cu formularea unor prevederi 
clare în ceea ce privește categoria de informații care sunt de interes public.

2. Elaborarea modificărilor cadrului normativ privind tratamentul obligatoriu al dependen-
ţei de alcool și/sau droguri în vederea reabilitării subiecţilor violenţei în familie.

3. Dezvoltarea serviciilor de consiliere în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală 
pentru subiecţii violenţei în familie.

79 Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale // M. O. nr. 155–158 din 03.09.2010, art. 541.

80 Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului // M. O. nr. 176–181 din 30.12.2005, art. 867.

81 Legea nr. 133 din 08.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal // M. O. nr. 170–175 din 14.10.2011, art. 492.
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Articolul 29. 
Procese și despăgubiri civile

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a oferi victimelor 
despăgubiri civile adecvate împotriva agresorului.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a oferi victimelor, în 
conformitate cu principiile generale ale dreptului internațional, despăgubiri civile adecvate 
împotriva autorităților Statului, care nu și-au îndeplinit datoria de a lua măsurile preven-
tive sau de protecție necesare în cadrul sferei de aplicare a puterilor lor.

Codul de procedură penală și Codul civil recunosc dreptul victimei de a pleda privitor la pre-
judiciul care i s-a cauzat, fiind reglementat dreptul de înaintare a acțiunii civile în procesul penal 
și de recunoaștere a ei ca parte civilă sau prin adresarea unei acțiuni civile în baza normelor ce 
reglementează răspunderea delictuală.

Acțiunea civilă în procesul penal își are izvorul în săvârșirea infracțiunii. Întrucât prin aceeași 
faptă s-a încălcat atât norma de drept penal, cât și norma de drept civil, există temeiuri juridice 
ca fapta să atragă atât răspunderea penală, cât și răspunderea civilă.

Conform art. 219 din Codul de procedură penală, acțiunea civilă în procesul penal poate fi 
intentată la cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale, 
morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputației profesionale nemijlocit prin fapta (acțiunea 
sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

Potrivit art. 1398 Cod civil, cel care acționează față de altul în mod ilicit, cu vinovăție, este 
obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, și prejudiciul moral 
cauzat prin acțiune sau omisiune. Dacă prejudiciul provocat este urmarea unei infracțiuni, o dată 
cu pornirea procesului penal se naște și un drept la acțiunea civilă. Cadrul normativ prevede 
că exercitarea acțiunii civile se face fie prin alăturarea acțiunii civile procesului penal, fie în fața 
instanței civile, în cadrul unui proces civil separat, fiind menținut principiul disponibilității de 
exercitare a acțiunii civile.

Articolul 1418 din Codul civil reglementează răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vă-
tămarea integrității corporale sau prin altă vătămare a sănătății. În caz de vătămare a integrității 
corporale sau de altă vătămare a sănătății, autorul prejudiciului are obligația să compenseze per-
soanei vătămate salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacității de muncă, 
precum și cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătății – de tratament, de alimentație 
suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărarea unui vehicul special, de reciclare 
profesională etc. Astfel, sistemul Codului civil se bazează pe principiul general al repunerii victi-
mei în situația în care era înainte de săvârșirea faptei.

În cazul decesului persoanei ca urmare a vătămării grave a integrității corporale sau a altei vă-
tămări a sănătății, dreptul la despăgubire îl au persoanele inapte de muncă care erau întreținute 
de defunct sau care, la data decesului acestuia, aveau dreptul la întreținere, alte persoane în con-
dițiile legii82. Plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrității corpo-

82 Art. 1418 din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 // M. O. nr. 82–86 din 22.06.2002, art. 661.
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rale sau prin altă vătămare a sănătății ori prin deces se efectuează în rate lunare.83 Compensarea 
cheltuielilor ce vor fi suportate din cauza vătămării integrității corporale sau a altei vătămări a 
sănătății poate fi stabilită cu anticipație, în baza avizului organului medical abilitat, inclusiv pen-
tru achitarea prealabilă a serviciilor și bunurilor necesare, ca foaie la sanatoriu, bilete de călăto-
rie, mijloace speciale de transport etc. La cererea persoanei îndreptățite de a primi despăgubiri 
pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrității corporale sau prin altă vătămare a sănătății 
ori prin deces, instanța de judecată poate stabili, dacă există motive întemeiate, ținând cont de 
posibilitățile persoanei responsabile, achitarea despăgubirilor în formă de plată unică pentru o 
perioadă de cel mult 3 ani.

Articolul 1422 din Codul civil stabilește că în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu 
moral (suferințe fizice și psihice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimo-
niale, precum și în alte cazuri prevăzute de legislație, instanța de judecată are dreptul să oblige 
persoana responsabilă la reparația prejudiciului prin echivalent bănesc. Codul civil stabilește un 
principiu clar ce prevede că prejudiciul moral se determină indiferent de mărimea prejudiciului 
patrimonial, format din dauna reală și profitul ratat, cauzat prin aceeași faptă.

Repararea prejudiciului moral are ca scop oferirea unei satisfacții victimei și, prin urmare, 
chiar dacă suferința s-a cauzat prin încălcarea unui drept patrimonial ea va fi despăgubită doar 
victimei. În situația în care victima a decedat, așa cum rezultă din art. 219 alin. (4) Cod de proce-
dură penală, legislația internă recunoaște doar rudelor victimelor infracțiunilor un drept separat 
la despăgubire.

Condițiile reparării prejudiciului moral sunt condițiile standard ale răspunderii delictuale, 
adică: prejudiciul, fapta ilicită, raportul cauzal dintre faptă și prejudiciu și vinovăția. În practică 
deseori apar dificultăți în ceea ce privește administrarea probelor și determinarea mărimii despă-
gubirii pentru prejudiciului moral cauzat prin infracțiune sau contravenție victimei violenței în 
familie. Aceste obstacole apar și din cauza că legislația nu oferă nicio formulă de calcul matematic 
al prejudiciului moral.

Aplicabilitatea principiului aprecierii de către instanță a mărimii despăgubirii acordă instanțe 
de judecată libertatea de a stabili după intima convingere, mărimea despăgubirii morale pentru 
victimă. Respectiv, la determinarea mărimii despăgubirii pentru prejudiciului moral instanța de 
judecată nu este legată de sumele numite de părți sau experții aduși de aceștia. Având la bază cir-
cumstanțele relevante ale pricinii, la stabilirea mărimii despăgubirii instanța de judecată urmează 
să acorde victimei acea sumă care îi poate oferi o satisfacție echitabilă.

Caracterul vag al criteriilor legale de determinare a mărimii despăgubirii conduce la deter-
minarea, cu titlul de despăgubiri morale, a unor sume simbolice comparativ cu cele acordate de 
CtEDO.

Evident că în mod practic este imposibil de cuantificat și stabilit o formulă matematică pentru 
calculul suferințelor psihice ale unei victime. Chiar dacă legislația nu stabilește formula mate-
matică aplicabilă la determinarea compensației, instanțele de judecată nu pot stabili arbitrar sau 
nejustificat despăgubiri. Articolul 1423 alin. (1) din Codul civil stabilește criterii și metode în 
funcție de care instanța de judecată stabilește cuantumul compensației acordate pentru prejudi-
ciul moral, după cum urmează:

– caracterul și gravitatea suferințelor psihice sau fizice cauzate victimei;

83 Art. 1420 alin. (1) din Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002 // M. O. nr. 82–86 din 22.06.2002, art. 661.
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– gradul de vinovăție al autorului prejudiciului;
– măsura în care această compensare poate aduce satisfacție persoanei vătămate.
Astfel, instanțele de judecată au datoria de a studia minuțios toate aspectele relevante pe caz, 

inclusiv caracterul faptei ilegale săvârșite asupra victimei, intensitatea și durata suferințelor fizice 
și psihice, consecințele și efectele traumei asupra victimei etc.

Legea nr. 45 stabilește în art. 11 alin. (4) că victima violenței în familie are dreptul să ceară 
agresorului repararea, în condițiile legii, a prejudiciului material și moral cauzat prin actele de 
violență, iar statului – repararea prejudiciului material și moral ca urmare a neasigurării asis-
tenței și protecției adecvate. Pentru a asigura aplicarea eficientă, în raport cu victimele violenței 
în familie, a legislației civile care garantează dreptul la repararea prejudiciului patrimonial și, în 
special, moral, a fost adoptată Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 
infracțiunilor, care stabilește cadrul legal și modul de funcționare a mecanismului de protecție 
și reabilitare a victimelor infracțiunilor, precum și procedura de acordare de către stat a com-
pensației financiare pentru prejudiciile cauzate prin infracțiuni, inclusiv infracțiuni de violență 
bazată pe gen (violență în familie, infracțiuni privind viața sexuală). Prevederile prezentei legi, 
referitoare la acordarea compensației, au intrat în vigoare din 1 ianuarie în anul 2018, însă, la mo-
ment, nu este definitivat mecanismul pentru compensația financiară acordată de stat victimelor 
unor infracțiuni. Articolul 12 alin. (2) din legea menționată supra stabilește dreptul la compen-
sație financiară acordată de către stat pentru victimele infracțiunilor de violență în familie și ale 
infracțiunilor privind viața sexuală, precum și alte infracțiuni. Dacă, în rezultatul infracțiunii 
victima a decedat, dreptul, în părți egale, la compensarea financiară din contul statului îl are so-
țul, copiii sau persoana aflată la întreținere, în cazul în care victima ar fi avut dreptul la aceasta84. 
Compensația financiară pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune se acordă de către stat dacă 
sursele făptuitorului sunt insuficiente pentru acoperirea prejudiciului rezultat din infracțiune, în 
cazul hotărârii definitive a instanței de judecată cu privire la acțiunea civilă născută dintr-o cau-
ză penală, dacă aceasta nu a fost executată integral, benevol sau silit sau dacă prejudiciul cauzat 
prin săvârșirea infracțiunii nu a fost și nu poate fi compensat din alte surse (indemnizații, plăți 
din asigurări, despăgubiri acordate de către făptuitor, benevol sau silit, până la emiterea hotărârii 
instanței de judecată cu privire la acțiunea civilă născută dintr-o cauză penală de sine stătător sau 
în temeiul acesteia).85

La stabilirea cuantumului compensației financiare, acordată de către stat pentru prejudiciul 
cauzat prin acțiunile violente prin care a fost săvârșită infracțiunea, se iau în calcul: a) cheltuielile 
de spitalizare, tratament sau alte cheltuieli medicale suportate de victima infracțiunii; b) preju-
diciul cauzat ochelarilor, lentilelor de contact, protezelor dentare și altor obiecte care constituie 
mijloace de realizare a funcțiilor unor părți individuale ale corpului uman c) prejudiciul cauzat 
prin distrugerea sau deteriorarea bunurilor victimei infracțiunii sau prin deposedarea acesteia 
prin săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 12 alin. (2); d) prejudiciul cauzat prin pierderea ca-
pacității de muncă, dacă aceasta a fost provocată de faptele infracționale; e) cheltuielile de înmor-
mântare a victimei infracțiunii, în cazul decesului acesteia.

84 Art. 13 alin (3) din Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor // M. O. nr. 293–305 din 09.09.2016, 
art. 618.

85 Art. 14 alin (1) din Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor // M. O. nr. 293–305 din 09.09.2016, 
art. 618.
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Pentru a asigura aplicarea eficientă, în raport cu victimele violenței în familie, a legislației ce 
garantează dreptul la acordarea de către stat a compensației financiare pentru prejudiciile ca-
uzate prin infracțiuni este necesar de întreprins măsuri de elaborare de către Guvern a actelor 
normative ce va reglementa procedura de acordare de către stat a compensației financiare pentru 
prejudiciile cauzate prin infracțiuni, întrucât aceasta să asigure accesul la o compensație pentru 
toate victimele care au suferit ca urmare a actelor de violență bazate pe gen.

Modificări propuse:
1. Modificarea și completarea art. 1405 alin. (1) Cod civil, după sintagma „muncii neremu-

nerate în folosul comunității”, cu textul „precum și a nerealizării obligațiilor de asistență și 
protecție a victimei infracțiunii”.

2. Modificarea și completarea art. 1422 alin. (3) Cod civil, după sintagma „muncii neremu-
nerate în folosul comunității”, cu textul „nerealizarea obligațiilor de asistență și protecție a 
victimei infracțiunii”.

3. Completarea art. 85 alin. (1) lit. l) Cod de procedură civilă, după sintagma „sancțiunii 
administrative a arestului”, cu textul „prin nerealizarea obligațiilor de asistență și protecție 
a victimei infracțiunii”.

4. Revizuirea Legii nr. 137 și excluderea normei pct. 3) din alin. (1) art. 14, referitoare la 
statutul victimei de parte civilă în cadrul procesului penal, ca și condiție pentru acordarea 
compensației, deoarece o dezavantajează irecuperabil pe victima infracțiunii.
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CAPITOLUL V. 
DREPTUL MATERIAL

Articolul 30. 
Compensație

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că victimele 
au dreptul de a pretinde compensații de la agresori pentru oricare din agresiunile stabilite 
în conformitate cu prezenta Convenție.

(2)   Acelora care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătății li se va acorda 
o compensație adecvată din partea Statului, în măsura în care prejudiciul nu este acoperit 
din alte surse, precum agresorul, asigurarea sau pensii medicale și sociale finanțate de Stat. 
Acest fapt nu împiedică Părțile să pretindă retragerea pentru compensația acordată din 
partea agresorului, atâta timp cât este acordată atenția cuvenită siguranței victimei.

(3)   Măsurile luate conform alineatului 2 vor asigura acordarea compensației în perioadă 
rezonabilă.

Potrivit Raportului explicativ la Convenția de la Istanbul86, din această normă se poate deduce:
– dreptul victimei la compensație pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni stabi-

lite de Convenție;
– agresorul este principalul responsabil pentru recuperarea daunei, statului atribuindu-i-se 

rol subsidiar la acordarea compensației victimei, în mărimea daunei neacoperite din alte 
surse;

– compensația de stat se acordă persoanelor cu vătămări corporale grave (termenul „vătă-
mări corporale” include și leziunile care au provocat decesul victimei) sau a căror sănătate 
a fost deteriorată (termenul „sănătate deteriorată” include și tulburările psihologice grave 
cauzate de actele de violență psihologică). Totuși, statul are libertatea de a prevedea condi-
ții mai generoase de acordare a compensației;

– acordarea compensațiilor trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil;
– posibilitatea acordării de către stat a compensației intermediare victimei. O victimă care 

are nevoie urgentă de ajutor nu poate aștepta rezultatul unor proceduri adesea complicate, 
iar statul (autoritatea competentă) poate prelua ulterior drepturile persoanei compensate;

86 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pag. 25–26.
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– instituirea dreptului de regres al statului pentru a-și recupera total sau parțial suma achi-
tată, inclusiv când agresorul nu dorește sau nu poate să o plătească.

Legea nr. 45, cu modificări ulterioare, stabilește în art. 11 dreptul victimei violenței în familie 
să ceară: agresorului repararea, în condițiile legii, a prejudiciului material și moral cauzat prin 
actele de violență, iar statului – repararea prejudiciului material și moral ca urmare a neasigurării 
asistenței și protecției adecvate.

În ce privește dreptul victimei de a cere agresorului reparația prejudiciului cauzat prin acte 
de violență, art. 1398 din Codul civil al Republicii Moldova prevede că cel care acționează față 
de altul în mod ilicit, cu vinovăție, este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile 
prevăzute de lege, și prejudiciul moral cauzat prin acțiune sau omisiune.

În conformitate cu art. 1416, 1418 ale Codului civil, în caz de vătămare a integrității corpo-
rale sau altă vătămare a sănătății, autorul prejudiciului are obligația să compenseze persoanei 
vătămate salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacității de muncă, pre-
cum și cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătății – de tratament, de alimentație 
suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărare a unui vehicul special, de reciclare 
profesională etc. La determinarea salariului nerealizat (venitului ratat) nu se iau în considerare 
pensia de dizabilitate, stabilită persoanei vătămate în legătură cu vătămarea integrității corporale 
sau cu o altă vătămare a sănătății și nici alte indemnizații sau sume, plătite pe linia asigurărilor 
sociale de stat. Aceste plăți atribuite persoanei vătămate nu au caracter de despăgubire și nu au 
ca scop repararea prejudiciului. Cuantumul pensiei și indemnizațiilor depind de gradul de diza-
bilitate sau capacitatea de muncă, dar nu de întinderea daunei. Respectiv, persoana vătămată va 
putea cumula despăgubirea primită de la persoana responsabilă de cauzarea daunei cu pensia 
de dizabilitate, indemnizația de incapacitate de muncă sau alte sume plătite pe linia asigurărilor 
sociale de stat. Despăgubirea se stabilește în raport cu prejudiciul suferit de persoana vătămată. 
Cuantumul reparației prin echivalent bănesc se stabilește în raport cu valoarea daunei la data 
pronunțării hotărârii judecătorești. Dacă după acordarea despăgubirilor prin hotărâre judecăto-
rească definitivă se face dovada unui nou prejudiciu, având drept cauză aceeași faptă ilicită, se pot 
obține despăgubiri suplimentare.

Legislația națională oferă victimei posibilitatea recuperării prejudiciului cauzat prin acte de 
violență, atât pe cale civilă, cât și în procedura penală.

În cadrul procedurii penale este importantă, în acest sens, prevederea art. 51 alin. (2) Cod de 
procedură penală, potrivit căreia procurorul este în drept să pornească o acțiune civilă împotriva 
învinuitului, inculpatului sau a persoanei care poartă răspundere materială pentru fapta învi-
nuitului, inculpatului, în interesul persoanei vătămate care se află în stare de imposibilitate sau 
de dependență față de învinuit, inculpat ori din alte motive nu-și poate realiza singură dreptul 
de a porni acțiune civilă. Această normă este favorabilă victimei violenței, ori, precum se știe, 
victimele infracțiunilor de violență împotriva femeilor, inclusiv violență în familie, se deosebesc 
vizibil de altele prin gradul incomparabil de vulnerabilitate, determinat, inclusiv, de inegalitatea 
pozițiilor în raport cu agresorul.

Totuși, pentru îmbunătățirea mecanismului de pornire a acțiunii civile de către procuror în 
interesul persoanei vătămate, care din varii motive nu-și poate realiza singură acest drept, este 
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necesar de completat norma art. 221 CPP87, care este o normă specială, astfel asigurând corobora-
re cu norma art. 51 alin. (2) CPP. Or, în art. 221 alin. (4) CPP se menționează doar despre dreptul 
procurorului de a intenta și susține acțiunea civilă în interesele autorităților publice, despre vic-
tima infracțiunii nefiind menționat nimic.

Modificare propusă:
Completarea art. 221 Cod de procedură penală cu un nou alineat  – (31), cu următoarea 
redacție:
„(31)  Acțiunea civilă în interesul persoanei vătămate care se află în stare de imposibilitate sau 

de dependență față de bănuit, învinuit, inculpat ori care din alte motive nu-și poate rea-
liza singură dreptul de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracțiune, poate fi depusă 
de procuror în perioada specificată la alin. (1), inclusiv în lipsa cererii scrise a persoanei 
vătămate”.

În conformitate cu art. 58 alin. (3) pct. 6) din Codul de procedură penală, victima infracțiunii 
beneficiază de dreptul de a depune cerere pentru a fi recunoscută ca parte civilă în procesul pe-
nal. Parte civilă, în conformitate cu art. 61 CPP este recunoscută persoana fizică sau juridică în 
privința căreia „…există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracțiunii i-a fost cauzat 
un prejudiciu material sau moral…”, care a depus la organul de urmărire penală sau la instanța de 
judecată o cerere de chemare în judecată a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau a persoane-
lor care poartă răspundere patrimonială pentru faptele acestuia.

Procedura inițierii acțiunii civile în procesul penal, precum a fost menționat mai sus, este re-
glementată în mod special de art. 219–226, cuprinse în Capitolul I Titlul VII.

Astfel, art. 219 CPP stabilește că acțiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea 
unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice 
„cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale” nemijlocit prin fapta (acțiunea sau in-
acțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

În această privință, considerăm rațională concluzia experților OSCE88 despre necesitatea co-
roborării prevederilor art. 61 CPP și art. 219 CPP, luând ca bază textul din art. 61 CPP, care 
stipulează dreptul la inițierea acțiunii civile de către persoana „în privința căreia există suficiente 
temeiuri de a considera că în urma infracțiunii i-a fost cauzat un prejudiciu material sau moral”…. 
Pe această cale va fi revizuit textul art. 219 CPP care, în actuala redacție, deja confirmă circum-
stanțele, care încă urmează să fie constatate în procesul examinării cauzei.

Modificare propusă:
Se propune substituirea în art. 219 alin. (1) CPP a sintagmei „cărora” cu sintagma „în privința 
cărora există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracțiunii”, iar în art. 219 alin. (2) 
CPP a sintagmei „cărora” cu sintagma „care pretind că”.

87 Este vorba de norma art. 221 CPP – Intentarea acțiunii civile în procesul penal, din Capitolul I. Acțiunea civilă în procesul penal al 
Titlului VII. Chestiuni partimoniale în procesul penal.

88 Studiul realizat de A. Kartusch și K. Thompson, la solicitarea Misiunii OSCE în cadrul proiectului „Consolidarea Protecției și Asistenței 
Victimelor Traficului, Adulți și Minori”/ https://www.osce.org/ro/moldova/34148.
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Totodată, trebuie de reținut că, potrivit actualei redacții a alin. (4) art. 219 CPP, la evaluarea 
cuantumului despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanța de judecată ia în conside-
rare suferințele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranței în viață, 
pierderea onoarei prin defăimare, suferințele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc.

Norma menționată nu indică nimic despre suferințele psihice pe care le trăiește victima in-
fracțiunii, în special determinate de lezarea sentimentului propriei demnități, starea de umilire, 
frică, frustrare din cauza incapacității de a se apăra pe sine sau pe alte persoane de violență etc. 
Gravitatea și întinderea acestor suferințe influențează nemijlocit gradul de prejudiciere morală al 
persoanei vătămate de infracțiune.

Modificare propusă:
Se propune completarea alin. (4) art. 219 CPP, după sintagma „ia în considerare”, cu textul 
„gravitatea și întinderea suferințelor psihice, inclusiv determinate de afectarea sentimentului de 
demnitate, care conduce la starea de umilire, frică, frustrare în legătură cu incapacitatea de a se 
apăra pe sine sau pe alte persoane de violență”.

De asemenea, urmează de menționat că, potrivit alin. (9) art. 219 CPP, organul de urmărire 
penală și instanța de judecată sunt obligate să aducă la cunoștință persoanei dreptul de a in-
tenta acțiune civilă. În același timp, legea de procedură penală nu menționează nimic referitor 
la consecințele neîndeplinirii acestei obligații de către organele menționate. Însă, omisiunea de 
realizare a acestui drept de către partea vătămată are repercusiuni care se pot răsfrânge asupra 
posibilității acesteia de a solicita ulterior compensație, în condițiile Legii cu privire la reabilitarea 
victimelor infracțiunilor nr. 137 din 29.07.201689, aceste circumstanțe urmând a fi analizate mai 
detaliat în cele ce urmează.

Precum s-a menționat mai sus, norma art. 11 din Legea nr. 45 oferă victimei violenței în fami-
lie dreptul de a cere statului repararea prejudiciului material și moral, ca urmare a neasigurării 
asistenței și protecției adecvate.

Trebuie de reținut că, potrivit art. 1404 Cod civil, în cazul în care o autoritate publică are o 
obligație impusă de un act adoptat în scopul protecției contra riscului de producere a unui anu-
mit fel de prejudiciu, ea răspunde pentru prejudiciul de acest fel cauzat sau nepreîntâmpinat prin 
neexecutarea obligației, cu excepția cazului când autoritatea publică demonstrează că a dat dova-
dă de diligență rezonabilă în executarea obligației.

În același timp, art. 1405 Cod civil – răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin ac-
țiunile organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanțelor de judecată- stabilește 
dreptul la repararea integrală, de către stat, a prejudiciului cauzat persoanei fizice prin condam-
nare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a măsurii preventive sub for-
ma arestului preventiv sau sub forma declarației scrise de a nu părăsi localitatea, prin aplicarea 
ilegală în calitate de sancțiune administrativă a arestului, muncii neremunerate în folosul comu-
nității. Astfel, din textul normei menționate rezultă doar posibilitatea recuperării prejudiciului 
cauzat agresorului, dar nu se menționează nimic despre răspunderea statului pentru prejudiciul 
material și moral cauzat părții vătămate ca urmare a neasigurării asistenței și protecției adecvate 

89 În vigoare din 09.03.2017, cu excepția secțiunii a 4-a a capitolului III care va fi pusă în aplicare de la 01.01.2018 // M. O. nr. 293–305 din 
09.09.2016, art. 618.
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de către organele de urmărire penală, organele procuraturii sau instanțele de judecată. Aceeași 
situație este prezentă și în textul normei art. 1422 Cod civil, care se referă la repararea prejudi-
ciului moral.

Având în vedere faptul că Legea nr. 45 stabilește în art. 11 dreptul victimei violenței în familie 
să ceară statului, în condițiile legii, repararea prejudiciului material și moral, ca urmare a neasi-
gurării asistenței și protecției adecvate, considerăm oportună revizuirea normelor relevante din 
Codul civil, după cum urmează.

Modificare propusă:
Completarea art. 1405 alin. (1) Cod civil, după sintagma „muncii neremunerate în folosul 
comunității”, cu textul „precum și a nerealizării obligațiilor de asistență și protecție a victimei 
infracțiunii”;
Completarea art. 1422 alin. (3) Cod civil, după sintagma „muncii neremunerate în folosul 
comunității”, cu textul „nerealizarea obligațiilor de asistență și protecție a victimei infracțiunii”.
Completarea art. 85 alin. (1) lit. l) Cod de procedură civilă, după sintagma „sancțiunii admi-
nistrative a arestului”, cu textul „prin nerealizarea obligațiilor de asistență și protecție a victimei 
infracțiunii”.

Propunerea de modificare a legii de procedură civilă se referă la scutirea de taxă de stat în 
cazul depunerii cererii de recuperare de la stat a prejudiciului material și moral cauzat părții 
vătămate ca urmare a neasigurării asistenței și protecției adecvate de către organele de urmărire 
penală, organele procuraturii sau instanțele de judecată.

Legea nr. 45 cu modificările și completările operate prin Legea privind modificarea și comple-
tarea unor acte legislative în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie nr. 196 din 28 
iulie 201690 (Legea nr. 196/2016) stabilește dreptul victimei de a pretinde compensație financiară 
de la stat, pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune, în condițiile stabilite de legislație.

În acest sens, Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor nr. 137 din 29.07.201691 
prevede pentru victimele infracțiunii, inclusiv de violență în familie și violență sexuală, dreptul 
de a beneficia de servicii de suport, printre care și compensare financiară de către stat a prejudi-
ciului cauzat prin infracțiune.

Prevederile Legii nr. 137, în linii generale, corespund cerințelor normei art. 30 din Convenția 
de la Istanbul. Astfel, conform legii menționate (art. 13 al Legii nr. 137), dreptul la compensarea 
financiară îl are victima infracțiunii săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, care este cetățean 
al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid ce se află legal pe teritoriul Republicii Moldova 
la data comiterii infracțiunii și solicită compensație financiară.

Compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune se efectuează (art. 
16 al Legii nr. 137) în temeiul cererii scrise a victimei infracțiunii, a reprezentantului său legal, 
dar poate fi depusă și de către organizațiile necomerciale care activează în domeniul reabilitării 
victimelor infracțiunilor. Victima minoră poate depune cerere după atingerea vârstei de 18 ani.

90 Legea nr. 196 din 28.07.2016privind modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie // M. O. nr. 306–313 din 16.09.2016, art. 661.

91 În vigoare din 09.03.2017, cu excepția secțiunii a 4-a a capitolului III care va fi pusă în aplicare de la 01.01.2018 /Monitorul Oficial al R. 
Moldova nr. 293–305 din 09.09.2016, art. 618.
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Conform art. 14 al Legii nr. 137, se acordă compensația financiară dacă sunt întrunite urmă-
toarele condiții:

1)  actul de constatare a săvârșirii infracțiunii a intrat în vigoare (este definitiv și irevocabil);
2)  cererea a fost depusă în termen de 3 ani de la data intrării actului în vigoare;
3)  victima infracțiunii este parte civilă în cadrul procesului penal;
4)  sursele făptuitorului sunt insuficiente pentru acoperirea prejudiciului sau hotărârea defi-

nitivă a instanței nu a fost executată integral în perioada indicată la pct. 2);
5)  prejudiciul cauzat de infracțiune nu a fost și nu poate fi compensat din alte surse (indem-

nizații, plăți din asigurări, despăgubiri acordate de către făptuitor de sine stătător până la 
emiterea hotărârii instanței sau în temeiul acesteia).

Compensația financiară se achită (art. 19 al Legii nr. 137) din contul bugetului de stat în mă-
rime de 70% din suma prejudiciului calculat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe eco-
nomie, prognozate pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară92. 
Statul, prin intermediul Ministerului Justiției, se subrogă în drepturile victimei infracțiunii, care 
a beneficiat de compensație financiară acordată de către stat, pentru recuperarea de la infractor 
a sumelor plătite victimei.

Trebuie de menționat că, în anumite privințe (nu și în privința recuperării integrale a prejudi-
ciului) legislația națională prevede condiții mai generoase de acordare a compensației victimelor 
violenței în familie și victimelor infracțiunilor privind viața sexuală, deoarece în art. 12 alin. (2) 
al Legii nr. 137 include toate alineatele art. 171–175 (infracțiuni privind viața sexuală) și toate 
alineatele art. 2011 (violența în familie), indiferent de gravitatea vătămării corporale sau a sănă-
tății cauzate victimei prin infracțiune. În timp ce art. 30 alin. (2) al Convenției face referință la 
victimele care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătății.

În același timp, trebuie de menționat că Legea nr. 137 nu oferă posibilitatea, admisă prin 
Convenția de la Istanbul, de acordare victimei a unei compensații intermediare. Aceasta rezultă 
din prevederile art. 14 alin. (1) pct. 2) al Legii nr. 137, care stabilește posibilitatea acordării com-
pensației doar cu condiția depunerii cererii în termen de 3 ani de la data când actul de constatare 
a săvârșirii infracțiunii a intrat în vigoare (este definitiv și irevocabil), precum și din prevederile 
art. 16 alin. (4) lit. d), potrivit cărora, la cererea privind acordarea compensației financiare se ane-
xează confirmarea executorului judecătoresc despre neexecutarea hotărârii instanței de judecată 
privind prejudiciul cauzat prin infracțiune în cadrul unei proceduri de executare.

Astfel, mecanismul național de compensare victimei a prejudiciului cauzat prin infracțiune nu 
prevede posibilitatea acordării de către stat a suportului financiar necesar, în cazurile când victi-
ma are nevoie urgentă de ajutor și nu poate aștepta rezultatul unor proceduri care adesea durează 
în timp. Această omisiune este defectuoasă pentru victima infracțiunii cu atât mai mult, cu cât 
Legea nr. 137 oferă dreptul statului la acțiuni regresive.

De asemenea, urmează de reținut și alte prevederi ale Legii nr. 137 care pot crea impedimente 
victimelor violenței în familie, de obținere a compensației financiare din partea statului pentru 
prejudiciul cauzat prin infracțiune.

Astfel, precum s-a menționat supra, una dintre condițiile, stipulate în art. 14 al legii, care oferă 
dreptul la compensația financiară este că victima infracțiunii trebuie să aibă în cadrul procesului 

92 Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54 din 17.01.2018/M. O. nr. 18–26 din 19.01.2018, art. 60// salariul mediu lunar pe economie, 
prognozat pentru anul 2018, constituie 6150 lei.
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penal statut procesual de parte civilă. Practica judiciară constată că, de regulă, un număr neîn-
semnat de persoane vătămate prin infracțiune depun cerere de intentare a acțiunii civile (respec-
tiv au statut de parte civilă) în procesul penal. Acest lucru se întâmplă în mare parte din cauza 
faptului că victimele/părțile vătămate în proces nu beneficiază de asistența unui avocat care să 
le explice acest drept și să le acorde asistența necesară în acest sens. Totodată, organele abilitate 
nu-și onorează în modul corespunzător obligațiile stabilite în norma art. 219 CPP, de a aduce la 
cunoștința persoanei dreptul de a intenta acțiune civilă, iar pentru neexercitarea acestei obligați-
uni legea procesuală nu prevede consecințe, inclusiv pentru persoanele responsabile. Respectiv, 
nici Legea nr. 137 nu prevede vreun remediu favorabil pentru victime, atunci când ele nu au avut 
posibilitatea de a decide, informat și conștient, asupra refuzului de intentare a acțiunii civile. De 
asemenea, Legea nr. 137 nu oferă claritate (respectiv, lasă soluția la discreția funcționarului, de 
altfel, ușor de prevăzut ca fiind în defavoarea victimei) pentru cauzele când acțiunea civilă în 
cadrul procesului penal a fost respinsă de instanță.

Mai mult ca atât, nu este clară necesitatea acestei condiții (de a avea calitate de parte civilă în 
procesul penal), având în vedere că acțiunea civilă în procesul penal se înaintează, potrivit art. 
221 CPP, față de bănuit, învinuit, inculpat, iar Legea nr. 137 prevede compensația financiară acor-
dată de către stat pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune.

Modificare propusă:
Revizuirea Legii nr. 137 și excluderea normei pct. 3) din alin. (1) art. 14, referitoare la statutul 
victimei de parte civilă în cadrul procesului penal, ca și condiție pentru acordarea compen-
sației, deoarece o dezavantajează irecuperabil pe victima infracțiunii.

Poate influența nefavorabil buna desfășurare a procedurii de acordare a compensației financi-
are victimei infracțiunii și prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 137, potrivit cărora victima 
nu are dreptul la compensație financiară acordată de către stat:

c)  dacă nu a sesizat organele de urmărire penală despre săvârșirea infracțiunii în cazul în care 
pornirea urmăririi penale are loc doar în baza plângerii prealabile a victimei conform art. 
276 CPP;

f)  a refuzat intenționat să contribuie la descoperirea infracțiunii în cadrul urmăririi penale 
sau al judecării cauzei, cu excepția cazului în care aceasta are dreptul de a nu face declarații 
conform legii.

Condiția specificată la pct. c), de altfel și la pct. f), constituie impediment pentru solicitarea 
compensației financiare de către victima infracțiunii de gen, gen. Drept exemplu, poate servi ca-
zul infracțiunii de hărțuire sexuală (dar și alte infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei, altele 
decât cele cu subiecți speciali), pentru care, conform art. 276 CPP, pornirea urmăririi penale are 
loc doar în baza plângerii prealabile a victimei.

Precum se știe, deseori victima infracțiunii de hărțuire sexuală se află la studii sau în relații de 
muncă cu agresorul. Alteori victima hărțuirii sexuale poate fi o persoană aflată la îngrijirea sau 
fiind dependentă în oricare alt mod de infractor. În cazul unor relații speciale sau de subordona-
re, ori fiind într-o anumită dependență de agresor, victima se va confrunta cu mari dificultăți în 
privința realizării dreptului de acces liber la justiție. În asemenea situații, victima va decide mult 
mai greu să sesizeze autoritatea abilitată cu privire la infracțiune și, dimpotrivă, va fi mult mai 
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vulnerabilă în fața presiunilor din partea agresorului pentru a-și retrage plângerea. Prin urmare, 
nu poate fi vorba despre o satisfacere eficientă a intereselor părții vătămate în cazul când legislația 
impune condiția de obținere a dreptului la compensație din partea statului, în funcție de com-
portamentul victimei în raport cu agresorul față de care este vulnerabilă. Aceste circumstanțe 
confirmă și irelevanța redacției actuale a art. 276 CPP, analizată din această perspectivă.

Considerăm că pentru asigurarea conformității legislației naționale cu standardele prevăzute 
de Convenția de la Istanbul, se impune excluderea factorilor care implică presiune suplimentară 
asupra victimei/părții vătămate pe cauzele de agresiune sexuală bazate pe apartenență de gen.

Modificare propusă:
Modificarea redacției actuale a dispoziției art. 276 alin. (1) al Codului de procedură penală, 
în special, excluderea sintagmei „173,”, înlăturând astfel condiția actuală de pornire a proce-
sului penal pentru hărțuire sexuală, exclusiv la plângerea prealabilă a victimei infracțiunii.

Condiția specificată la pct. f) constituie impediment pentru solicitarea compensației financia-
re de către unele persoane cu statut de victimă a violenței în familie.

Astfel, în conformitate cu art. 1331 Cod penal, prin membru de familie se înțelege:
a)  în condiția de conlocuire: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, sub tutelă și curatelă, 

rudele, afinii lor, soții rudelor, persoanele aflate în relații asemănătoare celora dintre soți 
(concubinaj) sau dintre părinți și copii;

b)  în condiția de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, 
copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relații 
asemănătoare celora dintre soți (concubinaj).

Precum se vede, lista potențialelor victime ale infracțiunii de violență în familie este mult mai 
cuprinzătoare, decât – rudele apropiate, precum și soțul, soția, logodnicul, logodnica, concubi-
nul, concubina, care potrivit art. 90 alin. (11) CPP nu sunt obligate să facă declarații împotriva 
bănuitului, învinuitului, inculpatului. Bunăoară, fostul soț care continuă să locuiască în același 
domiciliu ar putea să aibă un comportament rezervat în proces, din cauza presiunilor din partea 
agresorului. În astfel de situații, cadrul legal nu-i oferă victimei violenței în familie șansa să pre-
tindă la compensație.

Convenția de la Istanbul atenționează asupra caracterului deosebit de traumatizant al infrac-
țiunilor de violență în familie asupra victimelor. Din aceste considerente, Convenția a accentuat, 
prin normă distinctă, rolul pro-activ al organelor de urmărire penală, fără a plasa victimei sarci-
na inițierii acestor proceduri și a asigura că urmărirea poate fi efectuată chiar dacă victima și-a 
retras declarațiile sau plângerea. Scopul urmărit a fost de a garanta siguranța victimei.

Prin urmare, pentru a asigura conformitatea redacției art. 12 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 137 
cu prevederile Convenției de la Istanbul, considerăm binevenită operarea unor modificări, pre-
cum urmează:

Modificare propusă:
După sintagma „cu excepția cazului”, de inclus textul „de violență în familie și a cazului”.



CAPITOLUL V. DREPTUL MATERIAL

— 90 —

Legea nr. 137 trebuie să prevadă instituirea unui fond pentru asigurarea executării deciziilor 
de compensare a victimelor infracțiunilor, inclusiv a victimelor violenței în familie. Actualmente 
nu sunt identificate clar sursele și mecanismul de acumulare a acestor mijloace. Legea se limitează 
la prevederea despre achitarea compensației financiare pentru victimele infracțiunilor din contul 
bugetului de stat. Trebuie de menționat, însă, că în Legea bugetului de stat pentru anul 201893 nu 
au fost prevăzute surse destinate compensării prejudiciului cauzat victimelor infracțiunilor.

Articolul 31. 
Custodie, drepturi de vizitare și siguranță

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că, în 
determinarea custodiei și a drepturilor de vizitare a copiilor, vor fi luate în calcul incidentele 
de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că ex-
ercitarea oricărui drept de vizitare sau custodie nu periclitează drepturile și siguranța victi-
mei sau a copiilor.

Raportul explicativ la Convenția de la Istanbul confirmă menirea acestei norme de a asigura 
că autoritățile, la adoptarea deciziei asupra custodiei și dreptului la vizită a copilului, vor lua în 
considerare incidentele de violență atât asupra copilului, cât și asupra îngrijitorului pașnic al 
copilului. Realizarea drepturilor părintești ale agresorului nu pot să pună în pericol siguranța 
victimelor. Este obligatorie protecția victimei și a copilului de orice pericol de violență.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, părinții au dreptul și îndatorirea de a asigura crește-
rea, educația și instruirea copiilor, iar statul facilitează prin toate măsurile ce asigură îndeplinirea 
obligațiunilor ce îi revin familiei, asigură regimul special de asistență copiilor aflați în dificultate94.

Legea privind drepturile copilului95 proclamă dreptul copilului la viață și la inviolabilitatea 
fizică și psihică96, atribuie în sarcina statului să ocrotească „…inviolabilitatea persoanei copilului, 
protejându-l de orice formă de violență fizică și psihică, inclusiv din partea părinților sau persoane-
lor subrogatorii legale, rudelor”97.

Relațiile familiale, potrivit art. 2 al Codului familiei98 se bazează pe principiul priorității edu-
cației copilului în familie, manifestarea grijii pentru întreținerea, educația și apărarea drepturilor 
și intereselor membrilor minori ai familiei. Legea99 stabilește dreptul copilului la protecție contra 
abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinților sau a persoanelor care îi 

93 Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017 // M. O. nr. 464–470 din 29.12.2017, art. 810.

94 Art. 48–50 din Constituția Republicii Moldova.

95 Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.1994, //Monitorul Oficial 13/127, 02.03.1995.

96 Ibidem, art. 4.

97 Ibidem, art. 6.

98 Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000 //M. O. 47–48 din 26.10.2000, art. 210.

99 Ibidem, art. 53.
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înlocuiesc. Părinții nu-și pot exercita drepturile contrar intereselor copilului lor, nu pot prejudi-
cia sănătatea fizică și psihică a copilului. Metodele de educație ale copilului, alese de părinți, vor 
exclude comportamentul abuziv, insultele și maltratările de orice fel, discriminarea, violența psi-
hică și fizică, aplicarea pedepselor corporale, alte acte ilicite. Părinții poartă răspundere, în modul 
stabilit, pentru exercitarea drepturilor părintești în detrimentul intereselor copilului100.

Părinții care fac abuz de drepturile părintești sau/și se comportă cu cruzime față de copil, 
aplicând violența fizică sau psihică, sau atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului etc., pot fi 
decăzuți din drepturile părintești101. Esența pedepsirii părinților prin decăderea lor din drepturile 
părintești constă, inclusiv în limitarea contactului lor cu copilul. Aceștia pot avea întrevederi cu 
copilul lor numai cu permisiunea autorității tutelare, care le poate refuza acest contact în cazul 
comportamentului defectuos descris în lege102.

Domiciliul copilului sub vârsta de 14 ani se determină, potrivit art. 63 Codul familiei, prin 
acordul părinților. Dacă un atare acord lipsește, domiciliul minorului se stabilește de către in-
stanța judecătorească. În acest caz, instanța judecătorească va lua în considerare atașamentul 
copilului față de fiecare dintre părinți, calitățile morale ale părinților, relațiile existente între fie-
care părinte și copil. La determinarea domiciliului copilului minor, instanța judecătoreasă va cere 
avizul autorității tutelare teritoriale.

Legea nr. 45 atribuie autorității tutelare anumite competențe în domeniul protecției copilului 
de violență. Organele abilitate au obligația de a informa despre asemenea incidente autoritatea 
tutelară.

Astfel, potrivit art. 8 din Legea nr. 45 autoritatea tutelară locală asigură evaluarea inițială și 
realizarea măsurilor urgente de protecție a copiilor în cazurile de violență în familie în care se 
constată pericol iminent pentru viața și sănătatea copilului; colaborează cu autoritățile tutelare 
teritoriale în scop de asigurare a protecției copiilor victime ale violenței în familie. Aceeași normă 
stabilește organului de poliție obligația de a sesiza autoritățile tutelare, în cazul copiilor victime 
ale violenței în familie.

Art. 12 al Legii nr. 45 prevede că profesioniștii cărora, prin lege, le sunt impuse reguli de con-
fidențialitate sunt obligați să raporteze autorităților competente orice bănuieli rezonabile despre 
comiterea actului de violență asupra copiilor. Cererea despre comiterea actelor de violență în fa-
milie, potrivit art. 13 al legii, poate fi depusă, inclusiv la organul de asistență socială și de protecție 
a familiei sau la autoritatea administrației publice locale (conform legislației acestea îndeplinesc 
atribuțiile, respectiv, a autorității tutelare teritoriale și locale). Autoritatea tutelară locală poate 
depune cerere pentru eliberarea ordonanței de protecție în interesele copilului și în lipsa solicită-
rii din partea victimei sau a reprezentantului ei legal (art. 13 al Legii nr. 45). Competențe similare 
a autorității tutelare sunt prevăzute și în legea de procedură civilă103.

Totuși, nici normele Codului familiei și nici Legea nr. 45 nu dezvoltă prevederi exprese care 
să asigure că la adoptarea deciziei privind domiciliul (custodia) copilului, precum și la stabilirea 
regimului de vizită a copilului de către agresorul familial, vor fi luate în calcul cazurile de violență 
asupra copilului sau asupra persoanei în custodia căreia se află copilul.

100 Art. 62 din Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000 // M. O. nr. 47–48 din 26.04.2001, art. 201.

101 Ibidem, art. 67.

102 Ibidem, art. 69.

103 Art. 2784, 2787 ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003//Republicat în M. O. nr. 130–134 din 
21.06.2013, art. 415.
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Nu există prevederi despre obligația autorității tutelare de a interzice sau a limita contactul cu 
copilul, inclusiv pe calea operării unor modificări în graficul de vizită a copiilor, având ca bază re-
stricțiile stabilite agresorului familial, prin ordonanța de protecție emisă de instanța de judecată.

Pentru coroborarea legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul și în vederea 
asigurării unei protecții mai eficiente a copiilor, considerăm oportună operarea unor modificări 
și completări în legislație, care ar asigura informarea autorității tutelare despre fiecare caz de 
violență în familii cu copii minori, precum și concretizarea competenței autorității tutelare în 
gestionarea situațiilor referitoare la copiii din familiile afectate de violență.

Modificări propuse:
1. În Legea nr. 45, art. 8 alin. (6) lit. c) de expus în următoarea redacție:

„c) sesizează autoritatea tutelară locală despre fiecare caz de violență în familia cu copii 
minori;”;

2. În Legea nr. 45, art. 8 alin. (7) lit. d) de expus în următoarea redacție:
„d)  informează asistentul social despre cazul constatat și măsurile luate, iar despre cazurile 

de violență în familii cu copii minori informează și autoritatea tutelară locală”.

Modificările propuse urmăresc să fie asigurată informarea autorității tutelare de fiecare dată 
când se constată violența în familiile unde sunt și copii minori.

În acest fel:
1.  autoritatea tutelară va cunoaște despre fiecare caz care poate afecta situația copilului și va 

asigura evaluarea inițială a situației copilului de către persoanele instruite pentru contactul 
cu copilul. Deci, persoanele care au preluat cazul sesizat, în special angajații poliției, vor fi 
scutiți de necesitatea de a se pronunța de sine stătător asupra faptului dacă copilul întru-
nește sau nu condițiile de victimă a violenței în familie;

2.  autoritatea tutelară locală va avea posibilitatea să intervină în regim de urgență, în funcție 
de situație:
a.  dacă rezultatele evaluării inițiale vor constata pericol pentru viața și sănătatea, integri-

tatea fizică sau psihică a copilului din partea agresorului, fie părinte sau alt membru de 
familie, și va confirma că cel puțin un membru de familie adult (celălalt părinte) este 
îngrijitor pașnic al copilului, autoritatea tutelară va întreprinde măsuri pentru a solici-
ta, în interesul copilului, măsuri de protecție a victimei violenței în familie, în condițiile 
Legii nr. 45 și normelor relevante din legislația de procedură civilă;

b.  dacă rezultatele evaluării inițiale vor constata că pericolul pentru viața și sănătatea, 
integritatea fizică sau psihică a copilului emană din partea ambilor părinți (a părintelui 
în cazul familiei monoparentale), autoritatea tutelară va întreprinde măsurile necesare 
în vederea asigurării plasamentului de urgență al copilului, în condițiile prevăzute în 
Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați 
de părinți nr. 140 din 14.06.2013 (Legea nr. 140)104.

104 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți // M. O. nr. 
167–172 din 02.08.2013, art. 534.
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Modificări propuse:
1. În Legea nr. 45, art. 15 alin. (2) propoziția a doua de expus în următoarea redacție:

„În cazul eliberării ordonanței de protecție în privința copilului sau a victimei care are copii 
minori, este informată și autoritatea tutelară teritorială”;

2. În Legea 45, art. 15 alin. (41) de expus în următoarea redacție:
„(41) Pe perioada acțiunii ordonanței de protecție în privința victimei cu copii minori, in-
diferent dacă copiii sunt incluși sau nu în ordonanța de protecție, copiii se vor afla cu pă-
rintele-victimă. Contactele agresorului cu copiii săi minori sunt interzise în lipsa acordului 
autorității tutelare teritoriale. Dacă rezultatele evaluării admit posibilitatea întrevederilor 
agresorului cu copiii minori, autoritatea tutelară teritorială din oficiu sau la solicitarea pă-
rintelui-agresor poate cere, în condițiile legii, aplicarea măsurii de protecție – stabilirea unui 
regim temporar de vizitare a copiilor minori”;

3. În Legea nr. 45 se propune completarea art. 15 cu alineate noi – alin. (42) – (43) în urmă-
toarea redacție:
„(42) Luarea copilului cu încălcarea prevederilor alin. (41) constituie răpire a minorului și 
atrage răspundere conform legislației”.
„(43) Dacă prin ordonanța de protecție sunt stabilite măsurile – stabilirea unui regim tem-
porar de vizitare a copiilor minori sau/și obligarea de a contribui la întreținerea copiilor 
pe care îi are în comun cu victima, autoritatea tutelară va decide neîntârziat asupra unui 
program de vizitare a copiilor, în condițiile legislației. La întocmirea programului de vizitare 
a copiilor autoritatea tutelară va lua în considerare incidentele de violență anterioare și re-
lațiile dintre agresor și părintele-victimă. Programul de vizitare a copiilor poate să prevadă, 
după caz, în afară de periodicitatea (zilele) vizitelor și alte condiții – locul întâlnirii, prezen-
ța anumitor persoane, inclusiv a reprezentantului autorității tutelare sau angajatului poliți-
ei etc. Încălcarea de către părintele-agresor a condițiilor prevăzute în programul de vizitare 
a copilului atrage răspundere pentru neexecutarea măsurilor din ordonanța de protecție. 
Restricția de vizitare a copilului, aplicată concomitent în asemenea cazuri de către autori-
tatea tutelară, nu-l scutește pe agresor de obligația de a contribui la întreținerea copiilor pe 
care îi are în comun cu victima. Agresorul își poate realiza obligațiile, inclusiv cu concursul 
autorității tutelare”.

4. În Legea nr. 140, completarea art. 9 cu două alineate noi – alin. (11) și alin. (12) în urmă-
toarea redacție:
„(11) Dacă rezultatele evaluării inițiale constată pericol pentru viața și sănătatea, integri-
tatea fizică sau psihică a copilului din partea agresorului, care poate fi un părinte sau alt 
membru de familie, și că cel puțin un membru de familie adult (celălalt părinte sau altă 
persoană) este îngrijitor pașnic al copilului, autoritatea tutelară va întreprinde măsuri pen-
tru a solicita, în interesul copilului, măsuri de protecție a victimei violenței în familie, în 
condițiile legislației.
(12) Dacă rezultatele evaluării inițiale vor constata că pericolul pentru viața și sănătatea, 
integritatea fizică sau psihică a copilului emană din partea ambilor părinți (a părintelui 
în cazul familiei monoparentale), autoritatea tutelară va acționa în condițiile art. 10 din 
prezenta lege”.
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Modificările propuse urmăresc clarificarea acțiunilor care urmează să le înfăptuiască auto-
ritatea tutelară, asigurând concomitent respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 140, care 
stabilește că autoritățile tutelare trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru asistența și 
suportul copiilor și al familiilor acestora în scopul prevenirii separării copilului de mediul fami-
lial. Plasamentul copilului poate fi dispus de autoritățile tutelare numai în cazul în care, în urma 
evaluărilor, se constată că menținerea copilului alături de părinți (ambii părinți  – sublinierea 
noastră) nu e posibilă sau contravine interesului superior al acestuia.

Astfel, atâta timp cât se stabilește că copilul poate fi îngrijit în condiții non-violente măcar de 
unul din părinți, autoritatea tutelară va dispune menținerea copilului în mediul familial, acțio-
nând în modul prevăzut de lege pentru a-l îndepărta doar pe agresor din familie. Însă, dacă se 
constată aflarea copilului într-un mediu familial ostil, determinat de comportamentul ambilor 
părinți (unicului părinte în cazul familiei monoparentale), autoritatea tutelară, acționând în inte-
resul superior al copilului, va trebui să dispună luarea copilului din acest mediu periculos pentru 
integritatea lui fizică și psihică, și plasarea în alt mediu mai prietenos, în condițiile legii.

Modificări propuse:
1. În Codul familiei se propune completarea art. 38 cu un alineat nou – alin. (11) în urmă-

toarea redacție:
„(11) Dacă desfacerea căsătoriei a fost cauzată de violența în familie, instanța de judecată 
va lua în considerare aceste circumstanțe la stabilirea cu cine dintre părinți vor locui copiii 
minori după divorț”.

2. În Codul familiei se propune completarea art. 63 alin. (3) cu o propoziție nouă, în urmă-
toarea redacție:
„Autoritatea tutelară include în aviz, în mod obligatoriu, informația disponibilă referitoare 
la actele de violență în această familie și persoana agresorului familial”.

3. În Codul familiei se propune completarea art. 64 cu trei alineate noi – alin. (5) – (7) în 
următoarea redacție:
„(5)  Dacă părintelui, care locuiește împreună cu copilul, i-a fost eliberată ordonanța de 

protecție a victimei violenței în familie, părintelui agresor îi este interzis, în perioada 
acțiunii ordonanței de protecție, orice contact cu copiii, fără acordul autorității tute-
lare. Dacă rezultatele evaluării admit posibilitatea întrevederilor agresorului cu copiii 
minori, autoritatea tutelară teritorială din oficiu sau la solicitarea părintelui-agresor 
poate cere, în condițiile legii, aplicarea măsurii de protecție  – stabilirea unui regim 
temporar de vizitare a copiilor minori.

(6)   În cazul când ordonanța de protecție în favoarea părintelui care locuiește împreună 
cu copilul include măsurile – stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi 
minori sau/și obligarea de a contribui la întreținerea copiilor pe care îi are în comun 
cu victima, autoritatea tutelară, îndată ce a fost informată în modul stabilit, va decide 
asupra unui program de vizitare a copiilor. La întocmirea programului de vizitare a 
copiilor, autoritatea tutelară va lua în considerare incidentele de violență anterioare 
și relațiile dintre agresor și părintele-victimă. Programul de vizitare a copiilor poate 
să prevadă, după caz, în afară de periodicitatea (zilele) vizitelor și alte condiții, pre-
cum – locul întâlnirii, prezența anumitor persoane, inclusiv reprezentantul autorității 
tutelare sau angajatul poliției etc. Dacă părintele-agresor încalcă condițiile programului 
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de vizitare a copilului, autoritatea tutelară dispune interzicerea vizitării copiilor pe pe-
rioada acțiunii ordonanței de protecție.

(7)   Deciziile autorității tutelare prevăzute la alineatele (5) – (6) ale prezentului articol pot 
fi atacate în instanța judecătorească, iar contestarea nu atrage suspendarea acestor”.

4. În Codul familiei completarea art. 73 cu un alineat nou – alin. (3) în următoarea redacție:
„(3)  Autoritatea tutelară indică în aviz, în mod obligatoriu, despre toate cazurile de violență 

în familie, comise de către persoana care pretinde la educația copilului”.

Modificările și completările propuse în normele din Codul familiei urmăresc scopul îmbună-
tățirii condițiilor de siguranță a victimelor violenței în familie, adulți și copii. Astfel, se propune 
asigurarea condițiilor necesare pentru adoptarea, de către organele abilitate, a unor decizii înte-
meiate, având la dispoziție informația exhaustivă despre incidentele de violență în familie.

Totodată, se propun reglementări referitoare la regimul de vizită a copiilor de către agresorul 
familial, în perioada acțiunii ordonanței de protecție a victimei violenței în familie, emisă de in-
stanța de judecată.

Articolul 32. 
Consecințele civile ale căsătoriilor forțate

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că acele căsătorii 
încheiate cu forța pot fi lovite de nulitate, anulate sau desfăcute fără a plasa asupra victimei o 
sarcină financiară sau administrativă necuvenită.

Familia și relațiile familiale în Republica Moldova sunt ocrotite de stat. Căsătoria încheiată la 
organele de stat de stare civilă generează drepturi și obligații pentru soți. Relațiile familiale sunt 
reglementate în conformitate cu următoarele principii: monogamie, căsătorie liber consimțită 
între bărbat și femeie, egalitate în drepturi a soților în familie, sprijin reciproc moral și material, 
fidelitate conjugală, prioritate a educației copilului în familie, manifestare a grijii pentru între-
ținerea, educația și apărarea drepturilor și intereselor membrilor minori și ale celor inapți de 
muncă ai familiei, soluționarea amiabilă a tuturor problemelor vieții familiale, inadmisibilitatea 
amestecului deliberat în relațiile familiale, liber acces la apărarea, pe cale judecătorească, a drep-
turilor și intereselor legitime ale membrilor familiei105.

Încheierea căsătoriei are loc la organele de stare civilă. Declarația de căsătorie se depune per-
sonal de cetățenii care doresc să se căsătorească la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială 
se află domiciliul unuia dintre ei sau al părinților unuia dintre ei (art. 10 Codul familiei).

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal 
și necondiționat al bărbatului și femeii care se căsătoresc (art. 11 Codul familiei), precum și atin-
gerea de către ei a vârstei matrimoniale de 18 ani (art. 14 Codul familiei). Încheierea căsătoriei se 

105 Art. 2 din Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000 // M. O. nr. 47–48 din 26.04.2001, art. 201.



CAPITOLUL V. DREPTUL MATERIAL

— 96 —

face în prezența persoanelor care se căsătoresc, după expirarea unui termen de cel puțin o lună 
din momentul depunerii de către ele a declarației de căsătorie (art. 12 Codul familiei).

Potrivit art. 41–44 ale Codului familiei, instanța judecătorească va declara nulă căsătoria dacă 
aceasta a fost încheiată, inclusiv fără consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal și ne-
condiționat, al bărbatului și femeii care se căsătoresc. Căsătoria declarată nulă se consideră ca atare 
din momentul încheierii ei. Instanța judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 
zile de la data când hotărârea privind declararea nulității căsătoriei a rămas definitivă, o copie a 
acesteia oficiului de stare civilă din raza teritorială a instanței judecătorești.

Dreptul de a cere declararea nulității căsătoriei, în cazurile viciului de consimțământ, îl are 
soțul al cărui drepturi au fost încălcate prin încheierea căsătoriei, precum și soțul minor, părinții 
lui (tutorii) sau autoritatea tutelară locală, dacă căsătoria a fost încheiată de o persoană care nu 
a atins vârsta matrimonială de 18 ani. Examinarea cererii privind declararea nulității căsătoriei 
încheiate cu un minor care nu a atins vârsta matrimonială sau cu o persoană în privința căreia 
s-a instituit măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei are loc cu participarea obligatorie a 
reprezentantului autorității tutelare.

Căsătoria declarată nulă de către instanța judecătorească nu dă naștere la drepturi și obligații 
între soți, cu următoarele excepții:

– la cererea soțului de bună-credință, instanța de judecată este în drept să-l oblige pe celălalt 
soț la plata pensiei de întreținere;

– soțul de bună-credință este în drept să ceară, în modul stabilit de legislația civilă, repararea 
prejudiciului moral și material cauzat106.

Atribuirea prin lege soțului, al cărui drepturi au fost încălcate prin încheierea căsătoriei, să 
ceară declararea nulității căsătoriei, în lipsa unor reglementări speciale de scutire a acestuia de 
taxa de stat la depunerea unei asemenea cereri în judecată, reprezintă circumstanțe care im-
pun victimei sarcini financiare necuvenite, folosind limbajul normei art. 32 din Convenția de la 
Istanbul.

Reiterăm, că lipsa unor reglementări speciale de scutire a reclamantului de bună-credință de 
taxa de stat la depunerea cererii în judecată face posibilă aplicarea normelor generale de pro-
cedură civilă. Astfel, potrivit art. 84 CPC se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în 
judecată (inițială și reconvențională), cererea intervenientului principal, cererea vizând cauzele 
cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanței judecătorești, cererea de declarare a in-
solvabilității, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale, 
cererea de apel, cererea de recurs, precum și cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe 
actele judecătorești. Totodată, art. 85 CPC nu prevede scutirea de taxă de stat pentru judecarea 
cererilor de declarare a nulității căsătoriei.

Este necesar de reținut că în Legea taxei de stat107 este prevăzut cuantumul taxei de stat, evaluat 
în cotă procentuală fixă de 200% unități convenționale (40 lei), doar pentru cererea de chemare 
în judecată privitor la desfacerea căsătoriei, nefiind indicat și cuantumul taxei de stat pentru ce-
rerea de declarare a nulității căsătoriei.

Însă, având în vedere că, precum am menționat mai sus, art. 85 CPC nu prevede scutirea de 
taxă de stat pentru judecarea cererilor de declarare a nulității căsătoriei, dar și ținând cont de 

106 Art. 44 alin. (3) din Codul familieinr. 1316 din 26.10.2000 // M. O. nr. 47–48 din 26.04.2001, art. 201.

107 Art. 3 pct. 1) lit. c) al Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 // Republicată în M. O. nr. 53–55 din 02.04.2004, art. 302.
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prevederile art. 5 al Codului civil referitor la analogia legii, suntem predispuși să credem că nor-
ma art. 3 pct. 1) lit. c) din Legea taxei de stat are caracter generic și este aplicabilă pentru toate 
cererile referitoare la desființarea căsătoriei.

Prin urmare, considerăm că, în acest fel, legislația națională stabilește condiția de impunere a 
sarcinii financiare necuvenite victimei unei căsătorii neconsimțite, fapt ce contravine cerințelor 
normei art. 32 din Convenția de la Istanbul.

Totuși, trebuie de avut în vedere că prevederea legală de obligare a instanței judecătorești să 
transmită, în termen de 3 zile de la data când hotărârea privind declararea nulității căsătoriei a 
rămas definitivă, o copie a acesteia oficiului de stare civilă din raza sa teritorială108, scutește soțul 
de bună-credință de sarcini financiare sau administrative generate din aceste acțiuni. În confor-
mitate cu art. 44 al Codului familiei, căsătoria declarată nulă de către instanța judecătorească se 
consideră ca atare din ziua încheierii ei și nu dă naștere la drepturi și obligații între soți. Astfel, 
nu este necesar, ca soțul de bună-credință să obțină certificat la organul de stare civilă (achitând 
200 lei, cum se prevede la obținerea certificatului de divorț), pentru a încheia o nouă căsătorie, 
precum se cere în cazul desfacerii căsătoriei.

Aceste prevederi, precum și norma art. 44 al Codului familiei, care oferă soțului de bună-cre-
dință dreptul să ceară, în modul stabilit de legislația civilă, repararea prejudiciului moral și mate-
rial cauzat în urma încheierii fără consimțământ a căsătoriei și declarării nulității căsătoriei, face 
în principiu lipsită de importanță propunerea de operare a unor modificări în legislației în sensul 
indicat.

Trebuie de menționat, în altă ordine de idei, că prin Legea nr. 31 din 17.03.2017109 a fost com-
pletat Codul de procedură civilă al Republicii Moldova cu Capitolul XIII1 Medierea judiciară. 
Potrivit art. 1821 alin. (1) lit. b) CPC, medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluționa-
re amiabilă a pretențiilor adresate instanței judecătorești, cu ajutorul și sub conducerea acesteia, 
în cazurile ce țin, inclusiv de litigiile de familie.

Astfel, instanțele de judecată au fost obligate să aplice medierea și în cauzele de solicitare a 
desfacerii căsătoriei pe motiv de violență, aceasta constituind un pas regresiv pe dimensiunea de 
protecție a victimelor violenței în familie. Considerăm inadmisibilă medierea judiciară în cazu-
rile de divorț cauzat de violența în familie.

Modificare propusă:
Completarea art. 1821 alin. (1) lit. b) Cod de procedură civilă, după sintagma „litigiile de fami-
lie”, cu textul „cu excepția cauzelor de divorț pornite pe motivul violenței în familie”.

Excluderea obligativității medierii judiciare în cauzele de desfacere a căsătoriei pe motiv de 
violență și neaplicarea termenului de împăcare de la o lună la 6 luni pe asemenea cauze, precum 
este prevăzut în art. 37 al Codului familiei, constituie premise importante pentru victima vio-
lenței în familie să obțină desfacerea căsătoriei cu agresorul familial în termen mai restrâns, fără 
confruntări repetate care îi aduc suferințe psihice suplimentare.

108 Art. 41 alin. (3) din Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000 // M. O. nr. 47–48 din 26.04.2001, art. 210.

109 Legea pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova// M. O. nr. 144–148 din 05.05.2017, art. 229.
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Articolul 33. 
Violența psihologică

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că este in-
criminat comportamentul intenționat de prejudiciere a integrității psihologice a unei persoane 
prin coerciție sau amenințări.

În Raportul explicativ la Convenția de la Istanbul se menționează că Legiuitorii au convenit să 
criminalizeze acțiunile premeditare de amenințare sau constrângere care afectează grav integrita-
tea psihologică a persoanei. Violența psihologică precede sau însoțește violența fizică sau sexuală 
deseori în cadrul violenței în familie. Sub incidența art. 33 din Convenție intră modelul abuziv 
de comportament care se manifestă în timp, constituind mai degrabă o linie de conduită decât 
acțiunea unui singur eveniment. Este important ca sancțiunea să fie eficientă, proporțională și 
disuasivă (descurajantă pentru agresor).

Cadrul juridic al Republicii Moldova oferă definiția violenței psihologice în Legea nr. 45. Potrivit 
legii, violență psihologică – impunere a voinței sau a controlului personal, provocare a stărilor de 
tensiune și de suferință psihică prin ofense, luare în derâdere, înjurare, insultare, poreclire, șantaja-
re, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin amenințări verbale, prin afișare ostentativă a arme-
lor sau prin lovire a animalelor domestice; neglijare; implicare în viața personală; acte de gelozie; 
impunere a izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială; izolare de familie, de comunitate, 
de prieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării instituției de învățământ; 
deposedare de acte de identitate; privare intenționată de acces la informație; alte acțiuni cu efect 
similar.

Astfel, noțiunea violenței psihologice din legislația națională cuprinde și elementele compor-
tamentului abuziv al agresorului, manifestat prin acțiuni de coerciție (conform DEX, coerciție – 
relație în cadrul căreia o persoană, folosind diferența de putere, își impune voința sa altei persoane) 
sau de amenințare (intimidare) a victimei, precum este prevăzut în Convenția de la Istanbul.

Prin Legea nr. 196/2016 a fost aprobat în redacție nouă art. 2011 (Violența în familie) din 
Codul penal al Republicii Moldova110, care, în afară de sancțiuni mai grave, stabilește răspundere 
penală și pentru alte forme de violență, inclusiv psihologică. Totodată, a fost completat Codul 
contravențional al Republicii Moldova cu o normă nouă – art. 781 (Violența în familie), care se 
delimitează de norma penală – art. 2011 Cod penal, după gradul vătămării integrității corporale 
a victimei. În acest fel, odată cu punerea în aplicare a Legii nr. 196/2016, contrar conceptului 
inițial al proiectului de lege menționat, s-a instituit practica de condamnare penală a faptelor de 
violență în familie, în funcție de existența vătămărilor corporale la victimă, circumstanțe care, 
de regulă, nu sunt caracteristice violenței psihologice. Drept consecință, practica judiciară actu-
ală indică la un număr neînsemnat de cauze penale examinate cu sentință pe fapte de violență 

110 Codul penal nr. 985-XV din 18.04.2002/ M. O. nr. 72–74 din 14.04.2009, art. 195.

http://weblex.md/item/view/id/5921fae9791b7906dd95ec488679b259
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psihologică, în pofida fenomenului foarte răspândit care afectează, de multe ori grav, integritatea 
psihică a victimei în cadrul familiei111.

Specialiștii în domeniul psihologiei și sociologiei afirmă că orice fapte care inspiră teamă sau 
nesiguranță în relațiile dintre parteneri sau în cadrul unei familii constituie violență psihologică.

În Rezoluția 1852 (2011) privind violența psihologică, adoptată la 25 noiembrie 2011 (consa-
crată în exclusivitate formei de violență psihologică), Adunarea Parlamentară a CE constată că 
violența psihologică este răspândită pe scară largă și afectează grav victima, variind în abuz ver-
bal, amenințări, hărțuire, izolare, descurajare să acționeze independent și o plasează (pe victimă) 
spre poziția de subordonare. Adunarea Parlamentară recunoaște violența psihologică ca fiind o 
formă gravă de violență, necesar a fi combătută eficient, nu numai pentru că lasă urme profunde 
și de durată asupra victimelor, dar și pentru că, nefiind contracarată, aceasta de regulă escala-
dează în violență fizică, sexuală. De asemenea, aceste fapte comise repetat sau frecvent pot afecta 
grav psihicul victimei, dezvoltând stare de depresie și chiar tulburări psihice, iar lipsa de inter-
venție, în vederea contracarării timpurii a manifestărilor de violență psihologică, se pot sfârși cu 
crimă sau sinucidere. Aceasta indică asupra faptului, că violența psihică este la fel de nocivă ca și 
cea fizică sau sexuală și de aceea trebuie sancționată cu aceeași severitate.

Numărul neînsemnat al cauzelor penale pe fapte de violență psihologică este explicat de pro-
fesioniști, în special, prin lipsa de claritate a termenilor – intimidare, izolare, maltratare, din dis-
poziția art. 2011alin. (1) CP. Aceasta atrage dificultăți la aplicarea alin. (1) art. 2011 Cod penal. Se 
solicită includerea în Codul penal a definiției pentru acești termeni112.

Modificări propuse:
1. Capitolul XIII din Partea generală a Codului penal se completează cu un articol nou – 

articolul 1311 în următoarea redacție:
„Articolul 1311. Maltratare, izolare, intimidare, neglijare
(1)   Prin maltratare se înțelege modalitatea de exercitare a violenței fizice care reprezintă 

un model abuziv de comportament ce constă în acțiuni premeditate de aplicare a lovi-
turilor, în bătaie, îmbrâncire, trântire, înțepare, tăiere, strangulare, capabile să producă 
vătămarea integrității corporale sau sănătății persoanei.

(2)   Prin izolare se înțelege modalitatea de exercitare a violenței psihologice care reprezintă 
un model abuziv de comportament ce constă în acțiuni premeditate de izolare de fa-
milia lărgită (părinți, frați, surori, alte rude), de comunitate, de prieteni, interzicerea 

111 Studiu antropologic „Violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca: trecut, prezent și viitor”// Autori: Eudochia Saharneanu 
și Tatiana Mărgărint. August 2016//NORLAM, la realizarea căruia au fost utilizate și rezultatele interviurilor cu femeile deținute la 
Penitenciarul de la Rusca, a scos în evidență faptul că dorința femeilor – victime ale violenței domestice, de a opri violența, tendința de 
a proteja copiii de violență, precum și emoțiile negative acumulate de-a lungul anilor, rezultate din manifestările frecvente de violență 
ale agresorilor, au servit drept factor declanșator pentru săvârșirea infracțiunilor de către acestea. În acest fel, fenomenul violenței în 
familie a lovit dublu asupra femeilor.

 Totodată, rezultatele monitorizării proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane, 
realizate în 2017 de A. O. „Centrul de Drept al Femeilor” în colaborare cu Global Rights for Women (GRW), cu suportul financiar 
al Ambasadei SUA în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la 
cazurile de violență în familie” a stabilit că, practic în toate cauzele civile de solicitare a măsurilor de protecție a victimei violenței în 
familie, cu mici excepții, era prezentă forma de violență psihologică, de una singură sau însoțită de alte forme de violență, împotriva 
cărora victimele solicitau protecție.

112 Scrisoarea de răspuns nr. 1214 m/I din 14.05.2018 a Consiliului Superior al Magistraturii la demersul MSMPS nr. 12/928 din 18.04.2018.
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frecventării instituției de învățământ, interzicere de a se realiza profesional, deposedare 
de acte de identitate.

(3)   Prin intimidare se înțelege modalitatea de exercitare a violenței psihologice, care constă 
în acțiuni, manifestate fizic sau verbal, ce implică amenințări, înjurări, insultări, inclu-
siv prin mijloace de telecomunicație, urmărire, distrugerea demonstrativă a obiectelor, 
afișarea ostentativă a armei, lovirea animalelor domestice, aruncarea în victimă cu di-
verse obiecte. Acțiunile de intimidare deseori preced sau însoțesc maltratarea victimei 
violenței în familie.

(4)   Prin neglijare se înțelege modalitate de exercitare a violenței psihologice, care reprezintă 
un model abuziv de comportament ce constă în acțiuni/inacțiuni premeditate de igno-
rare a unor responsabilități, care implică neasigurarea condițiilor și normelor de igienă 
personală, lăsarea fără supraveghere, plasarea în condiții nocive pentru viață și sănăta-
te, alte acțiuni similare”.

2. Redacția art. 2011 Cod penal se propune a fi revizuită, după cum urmează:
 alineatul (1) se propune în altă redacție, cu următorul text:

(1)   Violența în familie, adică acțiunea sau inacțiunea intenționată, manifestată prin mal-
tratare, amenințare, izolare, neglijare, comisă de un membru al familiei în privința 
altui membru al aceleiași familii, care a provocat victimei vătămarea neînsemnată ori 
ușoară a integrității corporale sau a sănătății, prejudiciu moral, ori prejudiciu material 
în proporții considerabile, se pedepsește

Dispoziția normei art. 2011 alin. (1) Cod penal în redacția propusă păstrează modalitățile ac-
tuale de comitere a violenței psihologice, pasibile de pedeapsă penală, însă, considerăm, va fi mai 
eficientă, în acest sens, urmare a revenirii la redacția precedentă a normei, în ce privește condiția 
referitoare la prejudiciul moral, care, potrivit definiției din art. 2 al Legii nr. 45 implică cauzarea 
suferințelor fizice și/sau psihice, care conduce la umilire, frică, înjosire, incapacitate de apărare 
împotriva violenței, la sentimente de frustrare și la alte consecințe cu caracter similar.

Astfel, orice caz de violență în familie, care a cauzat suferințe psihice victimei, va fi pasibil de 
pedeapsă penală.

Sperăm că dispoziția art. 2011 alin. (1) CP în redacția propusă, aplicată în corespundere cu no-
țiunile din art. 1311 CP, va oferi posibilitatea asigurării unei protecții mai eficiente potențialelor 
victime ale violenței în cadrul familiei.

Totodată, se propun și unele modificări redacționale în norma art. 2011 Cod penal.

Modificări propuse:
La art. 2011 Cod penal:
–  alin. (2) se propune substituirea sintagmei „Faptele prevăzute la alin. (1)” cu sintagma 

„Acțiunile/inacțiunile prevăzute la alin. (1)”;
–  alin. (3) se propune substituirea sintagmei „Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) care” cu 

sintagma „Aceleași acțiuni/inacțiuni care”;
–  alin. (4) se propune substituirea sintagmei „Faptele prevăzute la alin. (1) și (2)” cu sintag-

ma „Acțiunile/inacțiunile prevăzute la alin. (1) și (2)”.
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Articolul 34. 
Urmărirea

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că este in-
criminat comportamentul intenționat de angajare repetată într-un comportament amenințător 
direcționat către o altă persoană, determinând-o pe aceasta să se teamă pentru siguranța sa.

Potrivit Raportului explicativ la Convenția de la Istanbul, această normă se referă, în special, 
la acțiunile săvârșite cu premeditare ce țin de amenințarea repetată a unei persoane, care provoa-
că acesteia senzație de teamă pentru siguranța sa. Comportamentul amenințător poate include 
deplasarea fizică în urma victimei, apariția la locul ei de muncă, la instituții sportive sau de învă-
țământ, urmărirea victimei în spațiul virtual (camere de chat, rețele de socializare etc.), căutarea 
unui contact activ cu victima prin intermediul oricăror mijloace de comunicare disponibile, van-
dalizarea bunurilor, atribuirea de identități false sau răspândirea de informații false pe Internet. 
Aceste acțiuni pot fi extinse spre persoane apropiate sau din mediul social al victimei, inclusiv 
membrii familiei, prieteni și colegi. Sub incidența acestei norme intră modelul abuziv de com-
portament care dezvăluie o linie de conduită ce cuprinde incidente repetate, care, luate separat, 
nu echivalează întotdeauna cu un comportament social periculos. Este important ca sancțiunea, 
care poate avea caracter penal sau contravențional, să fie eficientă, proporțională și disuasivă 
(descurajantă pentru agresor).

Modul în care se manifestă faptele încadrate în noțiunea de „urmărire” indică mai degrabă la 
relații dintre persoane, altele decât membrii familiei. Totuși, nu pot fi excluse astfel de acțiuni din 
partea unui fost partener al pretinsei victime (fost soț, fost concubin). Legea nr. 45 nu folosește 
în mod expres termenul „urmărirea” nici într-o definiție a formelor violenței în familie. Totuși, 
esența acestor acțiuni permite a le atribui, mai degrabă, la forma de violență psihologică.

Noțiunea „violență psihologică” include și acțiuni de „implicare în viața personală” care, consi-
derăm, cuprinde semantic și acțiunile ce caracterizează urmărirea, în modul cum este prezentată 
în art. 34 din Convenția de la Istanbul. Prin urmare, nu considerăm necesară revizuirea redacției 
actuale a noțiunii „violență psihologică” din art. 2 al Legii nr. 45.

Prin Legea nr. 196/2016 a fost completat Codul contravențional113 cu o normă nouă – Articolul 
782. Acte de persecuție. Norma menționată prevede răspundere contravențională pentru acțiuni 
repetate de persecutare a persoanei, care implică urmărirea victimei, contactarea sau încercarea 
de a o contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane, acțiuni capabile să-i cauzeze 
o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind astfel constrânsă 
să-și modifice conduita de viață.

Astfel, dispoziția normei art. 782 Cod contravențional încadrează elementele caracteristice ale 
urmăririi, prevăzute de art. 34 din Convenția de la Istanbul. Faptul că la nivel național actele 
de persecuție constituie contravenție, dar nu infracțiune, nu contravine prevederilor art. 78 al 
Convenției, care a lăsat aceasta la discreția statelor părți. Important este, că sancțiunea, care poate 
avea caracter penal sau contravențional, să fie eficientă, proporțională și disuasivă (descurajantă 
pentru agresor). Sancțiunea la art. 782 Cod contravențional prevede amendă de la 30 la 60 de 

113 Codul contravențional nr. 218-XVI din 24.10.2008 // Republicat: M. O. nr. 78–84 din 17.03.2017, art. 100.
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unități convenționale, muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore și arest 
contravențional de la 10 la 15 zile. Astfel sancțiunea prevede numărul maximal de zile, prevăzut 
de lege, de arest contravențional114.

Având în vedere perioada relativ scurtă de aplicare a normei contravenționale care prevede 
răspundere pentru actele de persecuție a persoanei, considerăm binevenită realizarea unui studiu 
al modului de aplicare a art. 782 Cod contravențional. Rezultatele și concluziile studiului vor de-
termina oportunitatea instituirii unor măsuri mai drastice de contracarare a acestor fapte.

Articolul 35. 
Violența fizică

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că este in-
criminat comportamentul de comitere de acte de violență fizică împotriva unei alte persoane.

În Raportul explicativ la art. 35 din Convenția de la Istanbul se menționează că această normă 
criminalizează orice acțiuni de vătămare a integrității corporale, ca urmare a utilizării forței fizice 
în mod direct și nelegitim.

Cadrul juridic al Republicii Moldova oferă definiția violenței fizice în Legea nr. 45. Potrivit 
legii, violența fizică – vătămare intenționată a integrității corporale ori a sănătății prin lovire, îm-
brâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de 
orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acțiuni cu efect similar.

Actele de violență fizică comise, inclusiv, în afara familiei, sunt recunoscute ca fiind social pe-
riculoase. Prin urmare, aceste acțiuni se regăsesc în mai multe norme din Codul penal115 și Codul 
contravențional116. Victima actelor de violență, care constituie infracțiuni sau contravenții, are un 
statut procesual, care îi permite să beneficieze de anumite garanții de ordin procesual și material, 
în condițiile legii.

În scopul asigurării securității și siguranței victimelor violenței domestice, prin Legea nr. 167117 
de perfecționare a mecanismului de implementare a Legii nr. 45 a fost completat Codul penal al 
Republicii Moldova cu articolul 2011 (Violența în familie) și, în acest fel, violența în familie a fost 
recunoscută drept infracțiune.

Ținând cont de pericolul social sporit al violenței în familie, pedeapsa pentru violență în fa-
milie nu trebuie să fie mai ușoară decât pentru acțiuni similare comise în privința persoanelor, 
altor decât membrii familiei.

Din aceste considerente și în conformitate cu cerințele Convenției de la Istanbul, a fost propu-
să modificarea art. 2011 CP (Violența în familie), pentru asigurarea unei implicări mai eficiente în 

114 În conformitate cu art. 38 al Codului contravențional, arestul contravențional se aplică, de regulă, pentru săvârșirea unei fapte care 
amenință sau pune în pericol real sănătatea ori integritatea corporală a persoanei. Durata arestului contravențional este de la 3 la 15 zile.

115 Codul penal al Republicii Moldova. Partea specială. Capitolele I-III; VII; XIII.

116 Codul contravențional al Republicii Moldova. Cartea întâi. Partea specială. Capitolele VII; XVIII-XIX.

117 Legea nr. 167 din 09.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative // M. O. nr. 155–158 din 03.09.2010, art. 551.
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contracararea acțiunilor violente față de membrii familiei, inclusiv prin majorarea sancțiunilor, 
care la acel moment erau mai mici decât sancțiunile din alte articole ale Codului penal pentru 
acțiuni similare comise în condiții generale.

Astfel, prin Legea nr. 196/2016 au fost operate modificările de rigoare în norma art. 2011 CP, 
inclusiv de înăsprire a sancțiunilor. Concomitent, precum s-a menționat mai sus, prin această 
lege a fost completat Codul contravențional cu o normă nouă – art. 781 (Violența în familie). 
Această normă contravențională sancționează violența în familie soldată cu vătămare neînsem-
nată a integrității corporale și se delimitează de norma penală (art. 2011 Cod penal (Violența în 
familie)) după gradul de vătămare a integrității corporale. Agresorul care a cauzat victimei vătă-
mare ușoară, medie sau gravă a integrității corporale este supus răspunderii penale.

Legiuitorul a stabilit răspundere contravențională pentru violență în familie, pornind de la 
ideea că legea contravențională constituie un instrument de intervenție mai rapidă a autorități-
lor statului cu măsuri coercitive în privința făptașului, în comparație cu legea penală (deși, are 
relevanță aici referința la capitolul din Codul de procedură penală despre procedura de urmă-
rire și judecare a unor infracțiuni flagrante care, considerăm, ar fi aplicabil și pentru cazurile de 
urmărire a violenței în familie118). S-a mizat pe o eventuală posibilitate de a asigura, în termeni 
restrânși, în condițiile legislației contravenționale, sancționarea eficientă, cu măsuri de pedeapsă 
descurajantă, a cazurilor frecvente de violență în familie soldate cu vătămări neînsemnate.

În anul 2017 a fost realizat un program de monitorizare a proceselor de judecată pe cauze de 
violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane119, care a cuprins și cauzele contra-
venționale de violență în familie, pentru a constata în ce măsură s-au îndreptățit așteptările legiu-
itorului la completarea Codului contravențional cu art. 781 (Violența în familie).

În cadrul monitorizării s-a constatat că procesul contravențional nu constituie un instrument 
eficient de prevenire și combatere a violenței în familie. Astfel, multe cauze se examinează în 
termen de timp îndelungat, uneori și peste un an de zile. În timp ce în instanța de judecată se 
examinau proceduri contravenționale, unii contravenienți pe aceste cauze continuau să mani-
feste intenționat comportament violent în raport cu membrii familiei sau, la scurt timp după 
pronunțarea hotărârii pe cauză, agresorul comitea alte acte de violență.

Rezultatele monitorizării confirmă că violența în familie, soldată cu vătămarea corporală ce 
atrage dereglare a sănătății, reprezintă în sine faptă social-periculoasă, care necesită măsuri mai 
severe de pedeapsă în vederea descurajării agresorilor familiali să mai comită violență.

Analiza situației actuale din această perspectivă impune necesitatea revizuirii normei art. 781 

din Codul contravențional (Violența în familie) și, concomitent, revizuirea dispoziției art. 2011 
alin. (1) Cod penal.

În privința redacției dispoziției art. 2011 alin. (1) Cod penal, mai sus au fost formulate propu-
neri de modificare a normei penale de referință, în contextul analizei art. 33 din Convenție, care 
au drept scop să asigure o protecție mai eficientă potențialelor victime ale violenței.

118 În Titlul III, Capitolul V al Codului de procedură penală este reglementată procedura de urmărire și judecare a unor infracțiuni 
flagrante, art. 513–519. Potrivit art. 513 CPP, „infracțiune flagrantă este infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii ei, precum și 
atunci când făptuitorul este surprins aproape de locul comiterii infracțiunii, este urmărit de victimă, de martori oculari, care dă temei 
de a-l presupune participant la infracțiune. Astfel, această definiție este pe deplin aplicabilă și cazurilor de violență în familie, făptașul 
fiind de fiecare dată cunoscut la momentul comiterii infracțiunii. Iar instituirea practicii de investigare a cauzelor de violență în familie 
conform procedurii pentru infracțiunile flagrante ar contribui substanțial la combaterea violenței în familie.

119 Proiectul „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie” implementat de A.O. 
„Centrul de Drept al Femeilor” cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.
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Reiterăm că, în aceste condiții, legislația penală națională va asigura măsuri coercitive cu ca-
racter penal pentru actele de violență în familie, soldate cu orice grad de vătămare a integrității 
corporale sau a sănătății victimei. În așa fel va fi asigurată compatibilitatea cadrului legislativ na-
țional cu spiritul art. 35 din Convenția de la Istanbul, care impune criminalizarea oricăror acțiuni 
de vătămare a integrității corporale a victimei violenței în familie, ca urmare a utilizării forței 
fizice în mod direct și nelegitim.

Având în vedere faptul că vătămările corporale – neînsemnate sau ușoare – sunt consecințele 
actelor de violență, că ambele forme constituie produsul unor eforturi criminale care atrag dere-
glarea sănătății de scurtă durată, se propune încadrarea lor în aceeași dispoziție a normei penale 
(legea penală folosește acest procedeu și în alte cazuri, vezi art. 156–157 CP). Totodată, gradul 
constatat de vătămare a integrității corporale sau a sănătății (neînsemnată sau ușoară) neapărat 
va fi determinant la individualizarea pedepsei penale aplicate agresorului.

Această soluție ar putea impulsiona favorabil și problema impunității, care este caracteristică 
cazurilor de violență în familie, când pentru maltratarea soldată cu vătămarea ușoară a integri-
tății corporale sau a sănătății victimei (care atrage dereglarea sănătății pe o durată de până la 21 
zile, inclusiv), agresorul deseori este practic liberat de pedeapsă penală.

Modificare propusă:
În sancțiunea la art. 2011 alineatul (1) Cod penal substituirea sintagmei „până la 3 ani” cu 
sintagma „până la 5 ani”, iar în sancțiunea la art. 3201 Cod penal substituirea sintagmei „de 
până la 3 ani” cu sintagma „de până la 4 ani”.

În cazul sancțiunii la norma penală de violență în familie, aceasta este important la individua-
lizarea pedepsei, având în vedere noua redacție propusă a art. 2011 alineatul (1) CP.

Totodată, în cazul ambelor norme, agravarea sancțiunii este necesară pentru a face posibilă 
aplicarea, la necesitate, a prevederilor art. 185 alin. (2) pct. 3) CPP, referitoare la arestarea preven-
tivă în cazul încălcării de către învinuit, inculpat a ordonanței de protecție a victimei violenței în 
familie. Or, urmare a modificărilor operate la art. 176 CPP, prin Legea pentru modificarea unor 
acte legislative nr. 179 din 26.07.2018 (în vigoare 17.08.2018)120, arestarea preventivă se aplică 
numai persoanei care este învinuită, inculpată de săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea 
prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 3 ani. Actualmente sancțiunea la art. 
2011 alineatul (1) CP și sancțiunea la art. 3201 CP stabilesc pedepse cu închisoare pe un termen 
de până la 3 ani.

Modificare propusă:
În art. 185 alin. (3) Cod de procedură penală, după sintagma „apoi a celor alternative arestului 
preventiv”, de inclus sintagma „excepție făcând situațiile de încălcare a ordonanței de protecție 
în cazul violenței în familie, specificat în alin. (2) pct. 3)”.

120 Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 179 din 26.07.2018 // M. O. nr. 309–320 din 17.08.2018, art. 498.
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Revenind la redacția propusă spre revizuire a normei art. 781 Cod contravențional, urmează de 
reținut că, potrivit practicii de activitate a organelor de drept pe cazurile de violență în familie, un 
număr mare de acte de violență în familie, care produce suferință fizică, nu se soldează cu leziuni 
care ar permite încadrarea, în modul corespunzător, într-un anumit grad de gravitate a vătămării 
integrității corporale sau a sănătății. Respectiv, aceste fapte prejudiciabile rămân în afara cadrului 
legal care sancționează actele de violență în familie. Aceste situații nu coroborează cu norma și 
spiritului art. 35 din Convenția de la Istanbul, care impune necesitatea aplicării măsurilor puni-
tive pentru orice act de violență fizică împotriva altei persoane.

Totuși, în astfel de cazuri fapta, deși constituie un atentat la valori sociale ocrotite de lege, în lip-
sa unor semne vizibile de lezare a integrității corporale sau a sănătății victimei, indică la un grad 
de pericol social mai redus – prin urmare, ar putea fi pasibilă de răspundere contravențională.

Modificare propusă:
În dispoziția art. 781 din Codul contravențional (Violența în familie) de substituit sintagma 
„care au provocat vătămare neînsemnată a integrității corporale” cu sintagma „care au provo-
cat suferință fizică”.

La modul practic, aceasta poate să încadreze acțiuni de lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de 
păr, înțepare, care nu au lăsat semne obiective de vătămare corporală, pasibile de înregistrat, în 
conformitate cu Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale nr. 199 
din 27.06.2003121.

Trebuie de menționat că sancțiunea cu arest contravențional ar constitui o măsură descurajan-
tă pentru agresor, în cazul comiterii violenței în familie prevăzute de art. 781 Cod contravențio-
nal. Problema este că, potrivit art. 38 alin. (6) Cod contravențional, „(6) Arestul contravențional 
nu poate fi aplicat persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, militarilor în termen, militarilor 
și angajaților cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne, angajați în bază de contract, mi-
norilor, femeilor gravide, femeilor care au copii cu vârstă de până la 8 ani, persoanei care este uni-
cul întreținător al copilului cu vârsta de până la 16 ani și nici persoanelor care au împlinit vârsta 
generală de pensionare”.

Având în vedere specificul violenței în familie, sub incidența acestei norme se pot regăsi mai 
mulți agresori familiali, fapt care diminuează substanțial randamentul normei art. 781 din Codul 
contravențional.

Modificare propusă:
Completarea art. 38 Cod contravențional cu un alineat nou – alineatul (7), având următoarea 
redacție:
„(7)  Prevederile alin. (6) din prezentul articol nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute la 

art. 781 – 782, 3181”.

121 Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale nr. 199 din 27.06.2003 // M. O. nr. 170–172 din 08.08.2003, 
art. 224.
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Astfel, aplicarea arestului contravențional devine posibilă în privința oricăror contravenienți 
care au comis o faptă prevăzută de art. 781 – 782 și 3181. Această normă juridică derogatorie con-
stituie o măsură afirmativă cu caracter special, despre care se menționează în art. 4 din Convenția 
de la Istanbul, ca fiind necesară pentru prevenirea și protejarea mai eficientă a victimelor violen-
ței în bază de gen.

Articolul 36. 
Violența sexuală, inclusiv violul

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că sunt 
incriminate următoarele comportamente intenționate:
a)  angajarea într-o penetrație vaginală, anală sau orală de natură sexuală neconsimțită a 

corpului unei alte persoane cu orice parte corporală sau obiect;
b)  angajarea în alte acte neconsimțite de natură sexuală cu o persoană;
c)  determinarea unei alte persoane să se angajeze în acte neconsimțite de natură sexuală 

cu un terț.
(2)   Consimțământul trebuie dat voluntar, ca rezultat al liberului arbitru al persoanei, evaluat 

în contextul circumstanțelor înconjurătoare.
(3)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că dis-

pozițiile alineatului 1 se aplică, de asemenea, actelor comise împotriva fostelor (foștilor) sau 
actualelor (actualilor) soții (soți) sau partenere (i), așa cum sunt recunoscute (ți) acestea 
(aceștia) de legislația internă.

Cadrul juridic al Republicii Moldova oferă definiția violenței sexuale în Legea nr. 45. Potrivit 
legii, violență sexuală – orice violență cu caracter sexual sau orice conduită sexuală ilegală în cadrul 
familiei sau în alte relații interpersonale, cum ar fi violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor 
de contracepție, hărțuirea sexuală; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării 
prostituției; orice comportament sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv 
prin mângâieri, sărutări, fotografiere a copilului și prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte 
acțiuni cu efect similar.

Actele de violență sexuală, comise inclusiv în familie, sunt recunoscute ca fiind cu grad spo-
rit de pericol social. Prin urmare, aceste acțiuni se regăsesc într-un șir de norme ale Codului 
penal122. Astfel, legea penală incriminează în art. 171 CP violul săvârșit prin constrângere fizică 
sau psihică a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-și exprima 
voința. Art. 172 CP stabilește răspundere pentru satisfacerea poftei sexuale în forme perverse 
(altele decât violul), săvârșite prin constrângere fizică sau psihică a persoanei ori profitând de 
imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința.

În calitate de componente agravante servesc violul, respectiv acțiunile violente cu caracter 
sexual săvârșite asupra unui membru de familie (art. 1331 Cod penal stabilește lista subiecților 

122 Codul penal al Republicii Moldova. Partea specială. Capitolul IV.
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violenței în familie, care este compatibilă cu cerințele Convenției de la Istanbul), săvârșite asupra 
unui minor sau femei gravide etc.

Codul penal prevede răspundere penală pentru hărțuirea sexuală (art. 173 CP); pentru rapor-
tul sexual altul decât violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală și altele, comise asupra 
unei persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art. 174 CP); pentru acțiuni perverse în privința 
persoanei sub vârsta de 16 ani (art. 175 CP), care constau în atingeri indecente, discuții cu carac-
ter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să 
participe ori să asiste la spectacole pornografice; ademenirea minorului în scopuri sexuale (art. 
1751 CP); pentru trafic de ființe umane și trafic de copii în scop de exploatare sexuală (art. 165, 
206 CP); pentru determinarea minorilor, prin aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării 
ei, la acțiuni de desfrâu, pornografie infantilă (art. 208–2081 CP) etc. Legislația penală prevede 
răspundere, conform art. 2082 CP, pentru beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de 
serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit 
vârsta de 18 ani.

Astfel, cadrul juridic național cuprinde un spectru de acțiuni violente cu caracter sexual, chiar 
mai larg decât cel stabilit în Convenția de la Istanbul, comiterea cărora atrage răspundere penală, 
în condițiile legii.

Trebuie de menționat că în 2018, în cadrul proiectului „Asigurarea accesului victimelor agre-
siunii sexuale la protecţie legală și socială adecvată”, implementat de Asociația Obștească Centrul 
Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, cu suportul finan-
ciar al Ambasadei SUA în Moldova, a fost realizat un Studiu de compatibilitatea legislației penale 
naționale în domeniul infracțiunilor privind viața sexuală cu standardele internaționale în do-
meniu, inclusiv Convenția de la Istanbul123.

Rezultatele studiului au scos în evidență necesitatea revizuirii dispozițiilor normelor art. 171–
172 Cod penal, pentru a le aduce în concordanță cu standardele internaționale.

Considerăm că revizuirea cadrului legislativ penal național în redacția propusă ar asigura re-
medii de combatere și prevenire a violenței sexuale, corespunzătoare standardelor Convenției de 
la Istanbul.

Articolul 37. 
Căsătoria forțată

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că acea 
conduită de forțare a unui adult sau a unui copil de a încheia o căsătorie este incriminată.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că acea 
conduită intenționată de ademenire a unui adult sau a unui copil pe teritoriul unei Părți 
sau al unui Stat, alta (ul) decât aceea (acela) în care el sau ea domiciliază, cu scopul forțării 
acestui adult sau copil să încheie o căsătorie, este incriminată.

123 http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport%20de%20compatibilitate%20norme%20penale%20VS. pdf.
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Raportul explicativ la Convenția de la Istanbul prevede că, unele victime ale mariajului forțat 
pot fi obligate să încheie căsătorie în țara unde trăiesc. Altele, însă, pot fi mai întâi duse într-o altă 
țară și obligate acolo să se căsătorească. Termenul „forțare” se referă la forță fizică și psihologică 
în cazul în care se recurge la constrângere sau presiune. Termenul „ademenire” implică acțiunea 
făptașului de a tenta prin orice metode victima să părăsească țara de origine. Infracțiunea este 
finalizată atunci când se încheie căsătoria pentru care cel puțin unul dintre soți nu și-a dat con-
simțământul în mod voluntar.

În Republica Moldova căsătoria este încheiată la organele de stat de stare civilă, pe baza libe-
rului consimțământ între bărbat și femeie. Declarația de căsătorie se depune personal de cetățenii 
care doresc să se căsătorească. Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, 
neviciat, exprimat personal și necondiționat, al bărbatului și al femeii care se căsătoresc.

Codul penal prevede răspundere penală (art. 167 CP) pentru determinarea unei persoane, 
prin utilizarea înșelăciunii, constrângerii, violenței sau amenințării cu violență, să se angajeze sau 
să rămână în raport de concubinaj sau căsătorie. Pentru aceste fapte este prevăzută pedeapsa cu 
închisoare pe un termen de la 3 la 10 ani.

Această infracțiune încadrează mai multe modalități de determinare a persoanei să se anga-
jeze sau să rămână în raport de concubinaj sau căsătorie, inclusiv înșelăciunea, constrângerea, 
violența sau amenințarea cu violență.

Având în vedere că dispoziția normei art. 167 Cod penal prevede înșelăciunea drept una dintre 
modalitățile de determinarea persoanei să se angajeze în raport de concubinaj sau căsătorie, iar 
termenul „înșelăciune” semnifică – ademenire, amăgire, înșelare, înșelătorie, momire, păcălea-
lă…, conform DEX, rezultă că, dispoziția art. 167 Cod penal cuprinde toate elementele încadrate 
în art. 37 al Convenției de la Istanbul.

În temeiul celor relatate, considerăm că norma art. 167 Cod penal al Republicii Moldova este 
aplicabilă cazurilor de forțare și de ademenire a persoanei, adult sau copil, să încheie căsăto-
rie, respectiv cuprinde în totalitate faptele prejudiciabile prevăzute în art. 37 al Convenției de la 
Istanbul.

Articolul 38. 
Mutilarea genitală a femeilor

a)  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a incrimina extirparea, 
infibularea sau efectuarea oricărei alte mutilări, totale sau parțiale, a labia majora, labia 
minora sau a clitorisului unei femei;

b)  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a incrimina constrângerea 
sau procurarea unei femei pentru a fi supuse oricărei dintre acțiunile enumerate la punctul a);

c)  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a incrimina incitarea, 
constrângerea sau procurarea unei fete pentru a se supune oricăreia dintre acțiunile enumer-
ate la punctul a).
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Codul penal al Republicii Moldova nu conține normă distinctă care să definească mutilarea 
genitală a femeii drept infracțiune. Nu în ultimul rând, aceasta se explică prin faptul că, astfel de 
cazuri din categoria celor enumerate concret în dispoziția art. 38 din Convenția de la Istanbul nu 
au fost stabilite în practica organelor de drept și de justiție din Republica Moldova. Respectiv, nici 
Regulamentul de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale nr. 199 din 27.06.2003 
(Regulamentul nr. 199), nu conține descrieri concrete referitoare la mutilări, totale sau parțiale, a 
labia majoră, labia minoră sau a clitorisului. Probabil, asemenea acțiuni ar putea avea loc la unele 
popoare care au avut și poate mai păstrează anumite obiceiuri/tradiții, ce încadrează elemente ale 
culturii lor naționale. Republica Moldova nu face parte din categoria țărilor cu astfel de tradiții.

Cu toate acestea, trebuie de menționat că, legea penală națională pedepsește orice fapte pre-
judiciabile soldate cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății. Aceste fapte sunt pasibi-
le de răspundere penală în temeiul normelor penale care stabilesc pedeapsă pentru vătămarea 
integrității corporale sau a sănătății, în funcție de gravitatea vătămării, conform art. 151 Cod 
penal (vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății) sau conform art. 152 
Cod penal (vătămarea intenționată medie a integrității corporale sau a sănătății). În acest sens, 
Regulamentul nr. 199 stabilește că consecințele post-traumatice, neprimejdioase pentru viață, 
precum pierderea anatomică a unui organ sau a funcției lui, pot constitui vătămări corporale 
grave.

Totodată, în funcție de circumstanțele individuale ale cazului, faptele pot fi calificate potrivit 
elementelor cu caracter agravant – vătămări ale integrității corporale sau sănătății comise prin 
schingiuire sau tortură. În aceste condiții, nu considerăm necesară adoptarea unei norme penale 
speciale pentru sancționarea mutilărilor genitale ale femeii.

Articolul 39. 
Avortul forțat și sterilizarea forțată

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că următoarele 
conduite intenționate sunt incriminate:
a)  efectuarea unui avort asupra unei femei fără consimțământul ei prealabil și informat;
b)  efectuarea unei intervenții chirurgicale, care are drept scop sau efect încheierea capacității 

unei femei de a reproduce în mod natural, fără consimțământul ei prealabil și informat sau 
fără înțelegerea procedurii.

Convenția de la Istanbul atenționează prin această normă asupra caracterului prejudiciar al 
faptelor de întrerupere intenționată a sarcinii fără consimțământul prealabil și în cunoștință de 
cauză al victimei. Totodată, precum este indicat în Raportul explicativ la Convenție „…scopul 
acestei prevederi este, mai degrabă, de a sublinia importanța respectării drepturilor reproductive ale 
femeilor…124.

124 Raport explicativ la Convenția de la Istanbul, pag. 30.
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Conform Legii RM cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială125, 
orice persoană are dreptul de a lua liber decizia referitoare la numărul copiilor și la timpul naște-
rii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei. Statul garantează neamestecul său în realizarea de către 
cetățeni a dreptului la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere. Persoana interesată are 
dreptul la o informație completă și veridică asupra stării sănătății sale reproductive și planificării 
familiale, pe care o oferă instituțiile medicale de stat și nestatale, care dispun de licență pentru un 
astfel de gen de activitate.

Legea ocrotirii sănătății126 acordă femeilor dreptul să-și hotărască personal problema mater-
nității. Operația de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată până la sfârșitul primelor 12 
săptămâni de sarcină în instituții medico-sanitare publice și private. Modul de efectuare a acestei 
operații după primele 12 săptămâni de sarcină este stabilit de Ministerul Sănătății.

Ministerului Sănătății a aprobat prin ordinul nr. 647 din 21 septembrie 2010 Regulamentul 
privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii127 (Regulamentul nr. 647). Potrivit 
prevederilor Regulamentului nr. 647, întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuea-
ză, conform prevederilor Legii ocrotirii sănătății, în instituția medico-sanitară care prestează 
acest gen de servicii, la alegerea femeii gravide, indiferent de locul de trai sau viza de reședință. 
Întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează numai de medicii specialiști în obstetri-
că-ginecologie, instruiți în prestarea acestui gen de servicii. Instituția medico-sanitară garantează 
accesul liber și nestingherit al femeilor gravide la serviciul de întrerupere voluntară a cursului 
sarcinii și efectuarea acestuia în condiții de confidențialitate. Fiecare femeie gravidă, care se adre-
sează pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, este informată asupra metodelor, alterna-
tivelor, precum și asupra riscurilor existente, conform prevederilor Legii cu privire la drepturile 
și responsabilitățile pacientului128. Femeile gravide, care efectuează o întrerupere voluntară a cur-
sului sarcinii, înainte de efectuarea intervenției, își vor exprima consimțământul prin semnarea 
acordului informat, care se anexează la Fișa medicală de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.

Potrivit aceluiași regulament, întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptă-
mâni și până la sfârșitul săptămânii a 21-a de sarcină se efectuează doar în instituțiile medico-sa-
nitare publice, la indicații medicale (malformațiile fetale incompatibile cu viața/incurabile; stările 
în urma tratamentului chirurgical cu înlăturarea unui organ vital important; maladiile sau stările 
patologice care pun în pericol sănătatea și viața femeii gravide) și indicații sociale (în categoria 
indicațiilor sociale se regăsesc, inclusiv vârsta femeii gravide sub 18 ani și peste 40 ani; sarcina 
survenită în urma violului, incestului sau a traficului cu ființe umane; divorț în timpul sarcinii; 
decesul soțului în timpul sarcinii; privațiune de libertate sau de drepturi părintești a unuia sau a 
ambilor soți; femeile gravide aflate în procesul de migrație; femeile gravide cu 5 și mai mulți co-
pii; femeile gravide care au în grija lor un copil mai mic de 2 ani și unul sau mai mulți membri ai 
familiei încadrați în gradul I de invaliditate; asocierea a minim 2 circumstanțe: lipsa domiciliului, 
lipsa surselor financiare de existență, abuz de alcool sau/și droguri, acte de violență domestică, 
vagabondaj etc.).

125 Art. 5–7 ale Legii cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială nr. 185 din 24.05.2001 //M. O. nr. 90–91 din 
02.08.2001, art. 697.

126 Art. 32–33 ale Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995 //M. O. nr. 34 din 22.06.1995, art. 373.

127 Ordinul Ministerului Sănătății nr. 647 din 21.09.2010 cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de 
siguranță// M. O. nr. 241–246 din 10.12.2010, art. 948.

128 Legea nr. 263-XVI din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului // M. O. nr. 176–181 din 2005, art. 867.
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Trebuie de reținut că, deși în titlul și în cuprinsul Regulamentului nr. 647 se utilizează expresia 
„întreruperea voluntară a cursului sarcinii”, Fișa medicală pentru efectuarea întreruperii volunta-
re a cursului sarcinii (Formularul nr. 003-3/e), care constituie anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 
sănătății nr. 647 din 21 septembrie 2010, conține o rubrică, în compartimentul Anamneza gine-
cologică, cu următorul text: Motivele întreruperii sarcinii actuale (de specificat): la dorință, la indi-
cații medicale, la indicații medicale sociale. Astfel, potrivit textului menționat din Fișa medicală – 
Formularul nr. 003-3/e, dorința (consimțământul) femeii gravide este prezentată ca o alternativă 
a indicației medicale sau indicației sociale.

Rezultatele Studiului de compatibilitate menționat supra129 au scos în evidență necesitatea re-
vizuirii textului actual al dispoziției art. 159 din Codul penal al Republicii Moldova, pentru a-l 
aduce în concordanță cu standardele internaționale.

Referitor la criminalizarea acțiunilor de intervenție chirurgicală, care au drept scop sau efect 
încheierea capacității unei femei de a reproduce în mod natural, fără consimțământul ei prealabil 
și informat sau fără înțelegerea procedurii, este relevant de menționat că Legea cu privire la ocro-
tirea sănătății reproductive și planificarea familială prevede necesitatea investigațiilor de rigoare 
în vederea asigurării sănătății reproductive, precum și informarea corespunzătoare a pacientului 
asupra utilizării metodelor de contracepție procedurilor și consecințelor, pentru a se asigura un 
consimțământ conștient. Metoda chirurgicală de contracepție se aplică în baza acordului benevol 
informat130.

Totodată, Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995131 prevede că sterilizarea chi-
rurgicală la femei și la bărbați poate fi efectuată la dorința lor sau la indicația medicului, cu con-
simțământul scris al persoanei, în instituții medico-sanitare, în cazurile și în modul stabilit de 
Ministerul Sănătății.

Pentru efectuarea sterilizării chirurgicale contrar condițiilor legale survine pedeapsa penală 
prevăzută de art. 160 Cod penal:

Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale
(1)  Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic se pedepsește cu amendă în mă-

rime de până la 550 de unități convenționale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(2)  Aceeași acțiune săvârșită:
a)  în unități medico-sanitare nespecializate;
b)  de către o persoană fără studii medicale superioare speciale se pedepsește cu amendă în 

mărime de la 550 până la 850 unități convenționale sau cu închisoare de până la 3 ani, 
în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

(3)  Acțiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), care:
b)  au cauzat din imprudență o dereglare îndelungată a sănătății ori o vătămare gravă a 

integrității corporale sau a sănătății;
c)  au provocat din imprudență decesul pacientului,

129 http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport%20de%20compatibilitate%20norme%20penale%20VS.pdf.

130 Art. 11 al Legii cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială.

131 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 34 din 22.06.1995, art. 373.
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se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Potrivit dispoziției normei penale menționate, pentru ca sterilizarea chirurgicală să atragă 
răspunderea penală în temeiul art. 160 CP, ea trebuie să fie ilegală, adică să fie efectuată con-
trar modului stabilit de autoritatea centrală de specialitate (cu încălcarea protocoalelor medi-
cale, nerespectarea indicațiilor medicale etc.). Totuși, norma prezumă consimțământul victimei 
la efectuarea sterilizării chirurgicale. Dacă lipsește consimțământul victimei fapta de sterilizare 
a persoanei urmează a fi calificată în funcție de gravitatea vătămării integrității corporale sau a 
sănătății.

Deci, Codul penal al Republicii Moldova nu are o normă penală distinctă referitoare la sterili-
zarea persoanei în lipsa consimțământului. În asemenea cazuri, fapta este pasibilă de răspundere 
penală în temeiul art. 151 CP (Vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății) sau, după 
caz, în temeiul art. 152 CP (Vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății), adică, în 
funcție de gravitatea vătămării integrității corporale sau a sănătății.

Prin urmare, cadrul legislativ național incriminează actualmente faptele de intervenție chirur-
gicală neconsimțită, care au drept efect încheierea capacității unei femei de a se reproduce în mod 
natural, precum este prevăzut în art. 39 din Convenția de la Istanbul.

Articolul 40. 
Hărţuirea sexuală

Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că orice formă 
de conduită verbală, nonverbală sau fizică de natură sexuală, cu scopul sau cu efectul violării 
demnităţii unei persoane, în special atunci când se creează un mediu intimidant, ostil, degra-
dant, umilitor sau jignitor, este supus unei sancţiuni penale sau alte sancţiuni legale.

Hărțuirea sexuală este definită de Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii 
de șanse între femei și bărbaţi132 și de Codul muncii ca „orice formă de comportament fizic, verbal 
sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplă-
cută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare”.

Chiar dacă anumite acte normative definesc hărțuirea sexuală, analiza cadrului normativ rele-
vă că Republica Moldova nu are un cadru normativ complex și clar ce ar reglementa un mecanism 
de protecție împotriva hărțuirii sexuale. Cadrul normativ existent include inter alia, obligaţia a 
varii instituţii, direct sau indirect, de a contribui la protecţia victimelor hărțuirii sexuale, însă, 
măsurile instituţionale și administrative nu denotă o suficienţă în spectrul de acţiuni și o abordare 
strategică în realizarea obiectivului de prevenție și asistență.

132 Art. 2 din Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi // M. O. nr. 47–50 din 24.03.2006, 
art. 200.
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Reglementarea fragmentară a hărțuirii sexuale în diferite acte normative creează confuzii atât 
pentru instituțiile investite cu atribuții de prevenire și investigare a actelor de hărțuire sexuală, cât 
și pentru victimele în procesul de raportare a cazurilor.

O problemă este că legislaţia Republicii Moldova nu prescrie foarte clar atribuţiile instituțiilor 
abilitate prin lege pentru prevenția hărțuirii sexuale și asistența victimelor, iar imperfecţiunile le-
gislaţiei sunt compensate uneori doar prin practici instituţionale. La fel, instituţiile enunțate nu 
au instrucţiuni metodice sau alte acte interne ce ar compensa lacunele legislative, ceea ce duce la 
situaţii de inconsecvență în acţiunile instituţiilor responsabile de investigarea cazurilor de hăr-
țuire sexuală. Sigur, pentru specialiști, în așa situaţie, este dificil de a efectua acţiuni eficiente de 
prevenire a hărțuirii sexuale, și de asistență a victimelor, cu atât mai mult în parteneriat.

O altă dificultate este că cadrul normativ existent nu reglementează divizare a formelor de hăr-
ţuire sexuală. În prezent, divizarea formelor de hărţuire sexuală se poate doar deduce în funcţie 
de scopul faptei de hărţuire, și anume: (i) în cazul în care acţiunea de hărţuire sexuală are drept 
scop de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedori-
te, săvârșite prin ameninţare, constrângere, șantaj (în temeiul Codului penal, art. 173), fapta se 
clasifică drept infracţiune (putem deduce că este forma gravă), prin aplicarea ulterioară a sanc-
ţiunilor stipulate în Codul penal, iar în cazul în care scopul hărţuirii sexuale este altul decât cel 
indicat supra, în temeiul Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii fapta se clasifică drept act 
de discriminare pe criteriul de gen/sex (deducem ca formă subtilă și medie), astfel aplicându-se 
alte sancţiuni decât cele prevăzute pentru infracţiune.

În contextul lacunelor descrise supra, se impune necesitatea modificării și completării cadru-
lui normativ astfel încât normele legale să permită clasificarea formelor de hârțuire sexuală după 
nivelul de severitate și să clarifice atribuțiile și responsabilitățile fiecărei instituții cu drept de 
examinare a plângerilor privind hărțuirea sexuală. Tipologia normativă a formelor de hărțuire 
sexuală ar spori gradul de raportare a actelor de hărțuire sexuală, oferind victimelor o claritate în 
partea ce ține de mecanismul de protecție.

Potrivit prevederilor art. 13 ale Legii privind asigurarea egalității, persoana care se consideră 
victimă a hărțuirii (ca formă de discriminare) poate depune o plângere la Consiliul pentru preve-
nirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, prin care va solicita constatarea discrimi-
nării. Plângerea trebuie să conţină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care 
a avut loc această încălcare, faptele și eventualele dovezi care susţin plângerea, numele și adresa 
persoanei care o depune. Chiar dacă art. 13 din Legea privind asigurarea egalității reglemen-
tează mecanismul de depunere a plângerii pentru hărțuire ca formă de discriminare, victimele 
hărțuirii sexuale nu pot obține un remediu efectiv prin adresarea la Consiliul pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, deoarece deciziile emise de această autoritate 
nu sunt executorii, pentru părți ele au caracter de recomandare și nu obligă subiecții, cărora și 
s-au înaintat recomandările, să le execute. În aceste condiții, pentru a solicita oprirea hărțuirii, 
victima urmează să se adreseze în ordinea procedurii civile în instanța de judecată. Lipsa unor 
prevederi exprese în art. 192 din Codul de procedură civilă, care ar obliga instanțele de judecată 
să judece în mod prioritar cauzele de discriminare, face ca acestea să fie tergiversate, iar victima 
să primească o hotărâre definitivă și irevocabilă în termen îndelungat. Chiar dacă există această 
lacună legislativă, în partea ce ține de caracterul executoriu al deciziilor Consiliului pentru pre-
venirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, atunci când autoritățile sau persoanele 
responsabile nu iau măsuri pentru a opri hărțuirea victimelor de către alte persoane private, și ele 
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pot fi trase la răspundere în temeiul art. 712 Cod contravențional al Republicii Moldova pentru 
ignorarea intenţionată și neexecutarea recomandărilor date de consiliu prin Decizia Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Articolul 17 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii prevede că faptele de discriminare 
sunt pasibile de răspundere disciplinară, civilă, contravenţională și penală, conform legislaţiei în 
vigoare. Răspunderea disciplinară poate surveni fie ca urmare a intervenției Consiliului pentru 
prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pe lângă instituția angajatoare cu 
demersuri de pornire a unei anchete de serviciu în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere 
care au comis în activitatea lor fapte, acte de hărțuire sexuală, fie ca urmare a sesizării Comisiei 
de etică și disciplină, ce are în atribuții examinarea abaterilor disciplinare.

Răspunderea civilă poate surveni în cazul în care victima hărțuirii sexuale ca formă a discrimi-
nării înaintează acțiuni în instanța de judecată privind repararea prejudiciului material și moral 
ce i-a fost cauzat prin fapta de discriminare. Răspunderea contravențională133 survine ca urmare 
a întocmirii și înaintării în instanța de judecată de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității a proceselor-verbale cu privire la contravențiile prevăzute de 
art. 542 – încălcarea egalităţii în domeniul muncii, art. 651 – discriminarea în domeniul învăţă-
mântului, art. 711 – discriminarea privind accesul la serviciile și bunurile disponibile publicului, 
art. 712 – împiedicarea activităţii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asi-
gurarea egalităţii.

Legislația actuală nu reglementează obligația de prevenție și nici răspunderea pentru acte de 
hărțuire sexuală săvârșite în alte tipuri de relaţii sociale ce exced domeniul muncii și al educației. 
Astfel, nu este reglementată răspunderea pentru acte de hărțuire sexuală apărute în relațiile din-
tre prestator de servicii și consumator, precum și în alte domenii de interacțiune socială. Lipsa 
unei norme ce ar reglementa în mod expres răspunderea pentru acte de hărțuire sexuală în re-
lațiile cotidiene și abordarea stereotipizată din partea colaboratorilor de poliție a victimelor face 
ca rata de raportare a acestor fapte să fie net inferioară situației existente. Hărţuirea sexuală face 
parte dintr-un continuum de comportamente care pot crește în gravitate. Deși adesea vedem 
aceste comportamente ca fiind separate, graniţele care le separă rămân fragile. Dacă hărțuirea se-
xuală se produce în stradă prin folosirea expresiilor ce sfidează ordinea publică, atunci în funcție 
de conținutul discursului, făptuitorul poate fi atras la răspundere contravențională în temeiul art. 
69 alin. (1) Cod contravențional pentru injurie sau în baza art. 354 Cod contravențional pentru 
huliganism nu prea grav. Dacă comportamentul cu tentă de hărțuire sexuală este repetitiv și i-a 
cauzat victimei o stare de anxietate, frică pentru siguranţa proprie ori a rudelor apropiate, fiind 
constrânsă să-și modifice conduita de viaţă, săvârșită prin urmărirea persoanei sau contactarea/
încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane, făptuitorul poate fi 
atras la răspundere contravențională pentru acte de persecuție în temeiul art. 782 Cod contraven-
țional. Chiar dacă în legislația contravențională se conțin anumite norme în care se pot încadra 
acțiunile de hărțuire sexuală, de cele mai multe ori, făptuitorii rămân nepedepsiți, deoarece an-
gajații poliției întâmpină dificultăți la calificarea și documentarea contravențiilor enunțate supra, 
dar și pentru că victimele sunt privite cu circumspecție în baza stereotipurilor bazate pe gen.

Incriminarea hărțuirii sexuale reprezintă o intervenție relativ recentă a legiuitorului autoh-
ton în Capitolul IV „Infracțiunile privind viața sexuală” din Codul penal al Republicii Moldova. 

133 Ghid pentru autoritățile publice locale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, IPP, Chișinău, 2016.
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Codul penal definește hărțuirea sexuală în art. 173 ca „manifestarea unui comportament fizic, 
verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, 
degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la 
raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin ameninţare, con-
strângere, șantaj”. Prezența unui amalgam de termeni care fie nu sunt cunoscuți legii penale, fie 
comportă o altă semantică decât cea consacrată în alte prevederi ale cadrului incriminator, creea-
ză confuzii pentru organul de urmărire penală ce investighează infracțiunea de hărțuire sexuală. 
În contextul în care conţinutul normei specificate la art. 173 CP RM este confuz, și nici Hotărârea 
Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Despre practica judiciară în cauzele 
din categoria infracțiunilor privind viaţa sexuală” nr. 17 din 07.11.2005, nu conține explicații per-
tinente, organele abilitate cu aplicarea legii penale interpretează arbitrar norma specificată la art. 
173 CP RM. În această conjunctură, deja s-a format o practică judiciară prin care este denaturat 
conținutul și finalitatea normei juridice care incriminează hărțuirea sexuală.

În actuala redacție a art. 173 CP suntem în prezența unui tratament sancționator inechitabil 
în raport cu alte infracțiuni privind viața sexuală în ipoteza în care fapta prevăzută la art. 173 CP 
RM a fost săvârșită cu bună știință asupra unui minor, a unui membru al familiei sau a persoanei 
aflate în relație de dependență. Spre deosebire de infracțiunile prevăzute în art. 171 și 172 din 
Codul penal, legiuitorul nu a incriminat sub forme agravante hărțuirea sexuală săvârșită față de 
un minor, de un membru al familie sau de o persoană aflată în relație de dependență. Considerăm 
că aceste fapte urmează a fi introduse ca și agravante, deoarece la minorat, în relațiile de familie 
sau în relații de dependență, victima este mult mai vulnerabilă în fața făptuitorului și sancțiunea 
penală pentru hărțuire sexuală trebuie să fie mai mare.

Lipsa unui mecanism clar și eficient de prevenire și eliminare a hărţuirii sexuale face dificilă 
monitorizarea severităţii fenomenului. Atât lipsa de informare cu referire la modul de raportare 
a actelor de hărțuire sexuală, cât și inexistența unui mecanism de protecție a victimelor, încrede-
rea redusă în organele abilitate prin lege de combaterea hărţuirii sexuale, cât și indisponibilitatea 
datelor dezagregate pe multiple criterii constituie bariere destul de pronunţate în procesul de 
descurajare a perpetuării fenomenului vizat.

Modificări propuse:
1. Modificarea și completarea art. 173 din Codul penal prin introducerea alin. (2) în urmă-

toarea redacție:
(2)   Aceleași acțiuni:

a)  săvârșite de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la art. 171–1751 
Cod penal;

b)  săvârșite cu bună știință asupra unui minor;
c)  cu bună știință asupra unei femei gravide;
d)  săvârșite asupra unui membru de familie;
e)  săvârșite de două sau mai multe persoane;
h)  săvârșite de o persoană cu funcție de răspundere.

2. Modificarea și completarea art. 177 din Codul penal prin introducerea alin (3) în urmă-
toarea redacție:
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(3)   Culegerea ilegală sau răspândirea cu bună-știinţă a informației cu caracter pornografic 
prin intermediul tehnologiilor informaţionale în vederea răzbunării se pedepsesc cu în-
chisoare de la 2 la 6 ani.

Articolul 41. 
Înlesnirea sau complicitatea și tentativa

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a recunoaște drept in-
fracțiuni, atunci când sunt comise intenționat, înlesnirea comiterii sau complicitatea la 
comiterea infracțiunilor stabilite în conformitate cu Articolele 33, 34, 35, 36, 37, 38. a și 39 
ale prezentei Convenții.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a recunoaște drept in-
fracțiuni, atunci când sunt comise intenționat, tentativele de comitere a infracțiunilor sta-
bilite în conformitate cu Articolele 35, 36, 37, 38. a și 39 ale prezentei Convenții.

Precum s-a menționat supra, legislația națională incriminează practic toate faptele (cu mici 
excepții) indicate în articolele corespunzătoare din Convenție.

În conformitate cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova, infracțiunea se consideră 
consumată dacă fapta săvârșită întrunește toate semnele constitutive ale componenței de infrac-
țiune. Se consideră infracțiune neconsumată pregătirea de infracțiune și tentativa de infracțiu-
ne. Răspunderea pentru pregătirea de infracțiune și pentru tentativă de infracțiune se stabilește, 
conform articolului corespunzător din Partea specială a Codului penal, ca și pentru infracțiunea 
consumată, ținându-se cont de circumstanțele în virtutea cărora infracțiunea nu a fost dusă până 
la capăt134.

Dacă la săvârșirea unei infracțiuni intenționate cooperează două sau mai multe persoane, in-
fracțiunea se consideră săvârșită cu participație. Participanții sunt persoanele care contribuie la 
săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.

Autorul săvârșește în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, organizatorul stabilește 
săvârșirea infracțiunii sau dirijează realizarea ei, instigatorul determină, prin orice metode, o altă 
persoană să săvârșească o infracțiune. Complicele este persoana care a contribuit la săvârșirea 
infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente 
ori înlăturare de obstacole.

Complice se consideră și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăi-
nui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobân-
dite pe cale criminală ori va procura sau va vinde atare obiecte.

Organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită 
cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor135.

134 Cod penal, art. 25–27, 81.

135 Cod penal, art. 41–42, 83.
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Considerăm că pe această dimensiune în cadrul legislativ național este în corespundere cu 
spiritul Convenției de la Istanbul.

Articolul 42. 
Justificări inacceptabile pentru infracțiuni, inclusiv 
infracțiunile comise în numele așa-numitei „onoare”

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că, în cad-
rul unei proceduri penale inițiate în urma comiterii oricăreia dintre actele de violență care 
intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentei Convenții, cultura, obiceiul, religia, 
tradiția sau așa-numita „onoare” nu vor fi considerate ca o justificare a acestor acte. Aici 
sunt cuprinse, în special, afirmațiile că victima a încălcat normele sau obiceiurile culturale, 
religioase, sociale sau tradiționale ale comportamentului adecvat.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că incitarea 
de către orice persoană a unui copil de a comite oricare dintre actele prevăzute la alineatul 
1 nu va diminua răspunderea penală a persoanei respective pentru actele comise.

Codul penal al Republicii Moldova stabilește că persoanele care au săvârșit infracțiuni sunt 
egale în fața legii și sunt supuse răspunderii penale fără nicio deosebire de orice situație. Apărarea 
drepturilor și intereselor unei persoane nu poate fi realizată prin încălcarea drepturilor și intere-
selor altei persoane sau a unei colectivități. La aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și 
gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei 
care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Codul penal nu recunoaște, ca fiind comise în circumstanțe atenuante, acțiunile determinate 
de convingeri religioase, de tradiții etc. Dimpotrivă, sunt considerate circumstanțe agravante136 
săvârșirea infracțiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă; săvârșirea in-
fracțiunii prin intermediul minorilor, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate min-
tal sau dependente de făptuitor etc.

În aceeași ordine de idei, trebuie de menționat că, în conformitate cu art. 42 Cod penal, se 
consideră autor al infracțiunii nu numai persoana care a săvârșit nemijlocit infracțiunea, ci și 
persoana care a săvârșit infracțiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt pasibile de răs-
pundere penală din cauza vârstei, iresponsabilității sau din alte cauze.

Atragerea de către o persoană care a atins vârsta de 18 ani a minorilor la activitatea crimina-
lă sau instigarea lor la săvârșirea infracțiunilor, precum și determinarea minorilor la săvârșirea 
unor fapte imorale (cerșetorie, jocuri de noroc, desfrâu etc.) este pasibilă de răspundere penală 
în baza art. 208 Cod penal. Acțiunile menționate săvârșite de părinți sau de alți ocrotitori legali 
ai copilului, de pedagogii acestuia, precum și prin aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării 
ei etc., constituie elemente calificative care agravează răspunderea penală.

136 Ibidem, art. 77.
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Considerăm că în acest sens cadrul legislativ național este în corespundere cu spiritul 
Convenției de la Istanbul.

Articolul 43. 
Aplicarea infracțiunilor

Infracțiunile recunoscute în conformitate cu prezenta Convenție se vor aplica indiferent de na-
tura relației dintre victimă și agresor.

Acțiunile de violență de natură fizică, sexuală, psihologică sau economică, aduc atingere gravă 
integrității fizice și/sau psihice a persoanei-victime, ultima fiind împiedicată să beneficieze de 
drepturile fundamentale proclamate, precum dreptul la siguranță și libertate individuală, dreptul 
de a fi tratată cu demnitate etc. Având un grad sporit de pericol social, acțiunile de violență asu-
pra persoanei se regăsesc în mai multe articole din Codul penal.

În scopul eradicării fenomenului violenței în familie, în Republica Moldova a fost introdus în 
Codul penal articolul 201¹. Drept urmare, violența în familie este calificată ca infracțiune. Astfel, 
violența în familie s-a transformat dintr-o problemă privată a membrilor familiei, într-o faptă re-
cunoscută social periculoasă de încălcare a drepturilor omului, care trebuie combătută și preve-
nită. Din această perspectivă, Legea penală a fost completată cu o normă care stabilește cercul de 
subiecți cu calitate de membru de familie137. Norma penală – articolul 201¹ stabilește răspundere 
penală pentru acte de violență fizică, psihologică și economică. Omorul unui membru de familie 
este calificat în temeiul art. 145 alin. (2) lit. e1) CP, constituind una dintre agravantele prevăzute 
la această normă.

În vederea combaterii cazurilor de violență sexuală între membrii familiei, redacția actuală a 
art. 171 și art. 172 din Codul penal conțin agravantele – săvârșit asupra unui membru de familie.

Astfel, legislația penală națională prevede răspundere pentru orice acte grave de violență pre-
văzute în Convenția de la Istanbul, iar legislația națională de procedură penală, în principiu, nu 
stabilește unele temeiuri de scutire de răspundere penală a agresorului, în virtutea vreunui statut 
special în raport cu victima infracțiunii.

Totodată, trebuie de menționat că prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor 
acte legislative nr. 66 din 13.04.2017138, cadrul normativ al Republicii Moldova a fost dezvoltat 
prin punerea în aplicare a unui institut nou – aplicarea măsurii de ocrotire în privința persoanei. 
Pe această cale au fost operate modificări și completări într-un șir de acte legislative.

137 Codul penal al Republicii Moldova, art. 1331. Membru de familie. Prin membru de familie se înțelege: a) în condiția de conlocuire: 
persoanele aflate în căsătorie, în divorț, sub tutelă și curatelă, rudele, afinii lor, soții rudelor, persoanele aflate în relații asemănătoare 
celora dintre soți (concubinaj) sau dintre părinți și copii; b) în condiția de locuire separată: persoanele aflate în căsătorie, în divorț, 
rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în relații asemănătoare celora dintre 
soți (concubinaj). 

138 Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 66 din 13.04.2017 //M. O. nr. 171–180 din 02.06.2017, art. 297.
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În conformitate cu art. 24, 481 ale Codului civil al Republicii Moldova139, persoana fizică care 
a atins majoratul sau care a dobândit capacitate deplină de exercițiu pe altă cale legală și care, 
în urma unei boli mintale ori a unei deficiențe fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în mod 
deplin, conștientiza acțiunile sale ori exprima voința, poate beneficia de o măsură de ocrotire, 
instituită în funcție de starea sau situația sa. Măsurile de ocrotire pot fi contractuale (contractul 
de asistență, mandatul de ocrotire în viitor) și judiciare (ocrotirea provizorie, curatela, tutela).

Asupra minorilor este aplicabil în continuare institutul tutelei – în vârstă de până la 14 ani și 
curatelei – la vârstă cuprinsă între 14 și 18 ani140.

Având în vedere că persoanele sub ocrotire încadrează un cerc mai mare de persoane, decât 
cele sub curatelă și acestea pot figura printre potențiale victime ale violenței în familie, conside-
răm necesară ajustarea, în acest sens, a normelor legislative care definesc persoanele cuprinse în 
noțiunea membrului de familie.

Modificări propuse:
1. În dispoziția art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 45, după sintagma „sub tutelă și curatelă” 

de inclus sintagma „în privința cărora a fost instituită măsură de ocrotire”;
2. În dispoziția art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 45, după sintagma „sub curatelă” de inclus 

sintagma „în privința cărora a fost instituită măsură de ocrotire”;
3. În dispoziția art. 1331 lit. a) Cod penal, după sintagma „sub tutelă și curatelă” de inclus 

sintagma „în privința cărora a fost instituită măsură de ocrotire”;
4. În dispoziția art. 1331 lit. b) Cod penal, după sintagma „sub curatelă” de inclus sintagma 

„în privința cărora a fost instituită măsură de ocrotire”.

În altă ordine de idei, trebuie de menționat că, de cele mai multe ori, investigarea violenței 
domestice este dificilă din cauza faptului că are loc în familie, respectiv, este mai ferită de public. 
În aceste circumstanțe, unul dintre soți sau concubini, rudele apropiate, pot fi unicii martori care 
ar contribui la stabilirea adevărului pe cauză.

Însă, normele art. 21 alin. (1), art. 90 alin. (11) Cod de procedură penală, respectiv, art. 377 
Cod contravențional prevăd că rudele apropiate, precum soțul, soția, logodnicul, logodnica, con-
cubinul, concubina, nu sunt obligați să facă declarații împotriva bănuitului, învinuitului, incul-
patului, contravenientului.

Aceste prevederi, în cazul violenței în familie, ar părea defectuoase pentru buna desfășurare a 
procesului de investigare a infracțiunilor/contravențiilor, în vederea stabilirii adevărului pe cauză 
și asigurării unor măsuri descurajante de pedeapsă pentru agresor.

Însă, operarea unor modificări în legile de referință, care să excludă aplicabilitatea acestor nor-
me în cazul violenței în familie, ar afecta, considerăm, spiritul normei art. 56 din Convenția de 
la Istanbul, care promovează necesitatea de a proteja drepturile și interesele victimelor, inclusiv 
nevoile lor speciale ca martori, în toate etapele investigațiilor și ale procedurilor judiciare. 

139 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 // M. O. nr. 82–86 din 22.06.2002, art. 661.

140 Codul civil, art. 32–34.



CAPITOLUL V. DREPTUL MATERIAL

— 120 —

Astfel, eventualele propuneri de modificare a legislației, în vederea instituirii condiției de ne-
aplicabilitate a normelor art. 21, 90 ale CPP în cauzele de violență în familie, ar putea fi mai de-
grabă în defavoarea intereselor victimelor.

Articolul 44. 
Jurisdicție

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a stabili jurisdicția asu-
pra oricărei infracțiuni stabilite în conformitate cu prezenta Convenție, în cazul în care 
infracțiunea este comisă:
a)  pe teritoriul lor; sau
b) la bordul unei nave care arborează pavilionul lor; sau
c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu legislația lor; sau
d)  de către unul dintre cetățenii lor; sau
e) de către o persoană care are reședința obișnuită pe teritoriul lor.

(2)   Părțile se vor strădui să ia măsurile necesare legislative sau de altă natură pentru a stabili 
jurisdicția asupra infracțiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenție, în cazul 
în care infracțiunea este săvârșită împotriva unuia dintre cetățenii lor sau a unei persoane 
care are reședința obișnuită pe teritoriul lor.

(3)   Pentru urmărirea penală a infracțiunilor stabilite în conformitate cu articolele 36, 37, 38 și 
39 din prezenta Convenție, părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pen-
tru a se asigura că jurisdicția lor nu este subordonată condiției ca faptele să fie incriminate 
pe teritoriul unde au fost comise.

(4)   Pentru urmărirea penală a infracțiunilor stabilite în conformitate cu articolele 36, 37, 38 
și 39 din prezenta Convenție, Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare 
pentru a se asigura că jurisdicția lor în ceea ce privește punctele d și e ale alineatului (1) nu 
este subordonată condiției conform căreia urmărirea penală poate fi inițiată doar în urma 
raportării de către victimă a infracțiunii sau a stabilirii informațiilor de către Stat cu privire 
la locul unde a fost comisă infracțiunea.

(5)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a stabili jurisdicția asu-
pra infracțiunilor stabilite în conformitate cu prezenta Convenție, în cazurile în care un pre-
supus autor este prezent pe teritoriul lor și ei nu îl (o) extrădează către o altă Parte, exclusiv 
pe baza naționalității lui sau a ei.

(6)   Atunci când mai mult de o Parte revendică jurisdicția asupra unei presupuse infracțiuni, 
stabilite în conformitate cu prezenta Convenție, Părțile implicate, dacă este cazul, se vor 
consulta reciproc în vederea determinării celei mai adecvate jurisdicții pentru urmărirea 
penală.

(7)   Fără a prejudicia regulile generale de drept internațional, prezenta Convenție nu exclude 
nicio jurisdicție penală exercitată de o Parte în conformitate cu legea sa internă.
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Acțiunile violente prevăzute în Convenția de la Istanbul, inclusiv violența în familie se regă-
sesc într-o formă sau alta în mai multe articole ale Codului penal al Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile Codului penal141:
– persoanele care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase 

la răspundere penală conform legislației țării;
– cetățenii Republicii Moldova și apatrizii cu domiciliu permanent pe teritoriul Republicii 

Moldova care au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării sunt pasibili de răspundere 
penală în baza Codului penal al Republicii Moldova;

– cetățenii străini și apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova 
și au săvârșit infracțiuni în afara teritoriului țării poartă răspundere penală în condițiile le-
gislației naționale și sunt trași la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova, dacă 
infracțiunile săvârșite sunt îndreptate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotri-
va drepturilor și libertăților cetățeanului Republicii Moldova, împotriva păcii și securității 
omenirii sau constituie infracțiuni de război, precum și pentru infracțiunile prevăzute de 
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, dacă aceștia nu au fost con-
damnați în statul străin;

– infracțiunile comise în apele teritoriale și în spațiul aerian al Republicii Moldova se con-
sideră săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova. Persoana care a săvârșit o infracțiune pe 
o navă maritimă sau aeriană, înregistrată într-un port sau aeroport al Republicii Moldova 
și aflată în afara spațiului acvatic sau aerian al Republicii Moldova, poate fi supusă răs-
punderii penale în conformitate cu Codul penal al Republicii Moldova dacă în tratatele 
internaționale la care Republica Moldova este parte nu se dispune altfel;

– în baza legii Republicii Moldova sunt supuse răspunderii penale și persoanele care au să-
vârșit infracțiuni la bordul unei nave militare maritime sau aeriene aparținând Republicii 
Moldova, indiferent de locul ei de aflare;

– pedepsele și antecedentele penale pentru infracțiunile comise în afara teritoriului Republicii 
Moldova sunt luate în considerare la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracțiune 
săvârșită de aceeași persoană pe teritoriul Republicii Moldova.

Raporturile Republicii Moldova cu țările străine referitoare la asistența juridică în materie pe-
nală sunt reglementate de prevederile Codului de procedură penală și prevederile Legii cu privire 
la asistența juridică internațională în materie penală. În cazul în care Republica Moldova este 
parte la actele internaționale de asistență juridică la care este parte și statul de la care se solicită 
asistența juridică sau statul care o solicită și între normele acestor acte apar divergențe sau in-
compatibilități, se aplică prevederile tratatului care asigură o protecție mai benefică a drepturilor 
și libertăților omului.

Cetățenii Republicii Moldova și persoanele cărora li s-a acordat azil politic în Republica 
Moldova, în caz de săvârșire a unei infracțiuni în străinătate, nu pot fi extrădați și sunt supuși 
răspunderii penale conform legislației penale naționale142. Cetățenii străini și apatrizii care au 
săvârșit infracțiuni în afara teritoriului Republicii Moldova, dar se află pe teritoriul țării pot fi 
extrădați numai în baza unui tratat internațional la care Republica Moldova este parte sau în 
condiții de reciprocitate în temeiul hotărârii instanței de judecată, doar dacă nu există motive 

141 Art. 11 din Codul penal al Republicii Moldova.

142 Art. 13 din Codul penal al Republicii Moldova.



CAPITOLUL V. DREPTUL MATERIAL

— 122 —

serioase de a crede că aceștia riscă să fie supuși pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente 
inumane sau degradante.

Astfel, cadrul legislativ național este în corespundere, în general, cu prevederile normei anali-
zate a Convenției de la Istanbul.

Legislația procesuală penală națională nu stabilește unele condiții din cele specificate la art. 
44 alin. (3) din Convenție, potrivit căruia, inițierea urmăririi penale a infracțiunilor prevăzute 
de Codul penal al Republicii Moldova poate avea loc doar în privința faptelor care constituie 
infracțiuni și pe teritoriul unde au fost comise. De asemenea, corespunzător art. 44 alin. (4) din 
Convenție, normele de procedură penală nu prevăd condiția inițierii urmăririi penale pe cazurile 
de violență sexuală și violență în familie, exclusiv la plângerea victimei infracțiunii. Aceasta, chiar 
dacă art. 78 al Convenției permite Părților să utilizeze dreptul la rezervă, cu referință la compe-
tența jurisdicțională în această privință.

Totodată este necesar de menționat că art. 44 alin. (2) al Convenției propune Părților să depună 
străduință pentru a asigura jurisdicția sa asupra infracțiunilor, recunoscute ca atare în Convenție, 
„…împotriva unuia dintre cetățenii lor sau a unei persoane care are reședința obișnuită pe terito-
riul lor”.

În acest sens, art. 11 alin. (3) Cod penal al Republicii Moldova stabilește că cetățenii străini și 
apatrizii care nu domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova și au săvârșit infracțiuni 
în afara teritoriului țării poartă răspundere penală în conformitate cu prezentul cod și sunt trași 
la răspundere penală pe teritoriul Republicii Moldova dacă infracțiunile săvârșite sunt îndrep-
tate împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva drepturilor și libertăților cetățeanului 
Republicii Moldova, împotriva păcii și securității omenirii sau constituie infracțiuni de război, 
precum și pentru infracțiunile prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova 
este parte, dacă aceștia nu au fost condamnați în statul străin.

Analizate împreună, aceste norme permit a scoate în evidență faptul că norma națională este 
mai limitativă, din perspectiva categoriilor de subiecți în privința cărora au fost săvârșite in-
fracțiuni în afara teritoriului țării, ca și temei pentru tragerea la răspundere penală pe teritoriul 
Republicii Moldova a cetățenilor străini și apatrizilor care nu domiciliază permanent pe teritoriul 
Republicii Moldova. Or, dacă legea penală națională se referă, în această privință, doar la in-
fracțiunea comisă împotriva cetățeanului Republicii Moldova, apoi norma din Convenție indică 
suplimentar și la persoana care are reședința obișnuită pe teritoriul țării.

Este adevărat că norma din Convenție nu constituie o cerință imperativă, dat fiind utilizarea 
expresiei „Părțile se vor strădui…”. Totuși, considerăm relevantă în acest caz referința la art. 73 al 
Convenției de la Istanbul, potrivit căruia, dispozițiile Convenției nu vor aduce atingere dispoziți-
ilor de drept intern, în baza cărora sunt sau ar fi acordate drepturi mai favorabile persoanelor în 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

Deoarece dispozițiile de drept intern nu conțin condiții mai favorabile în acest sens, precum și 
în vederea implementării la nivel național a obiectivelor Convenției de la Istanbul143, inclusiv de 
prevenire și eliminare a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, se propune operarea 
unor modificări și completări în art. 11 Cod penal.

143 Art. 1 din Convenția de la Istanbul.



— 123 —

CAPITOLUL V. DREPTUL MATERIAL

Modificare propusă:
În dispoziția alin. (3) art. 11 Cod penal, după sintagma „cetățeanului Republicii Moldova” 
se propune de inclus sintagma „ori apatridului cu domiciliu permanent sau altei persoane cu 
drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova”.

Articolul 45. 
Sancțiuni și măsuri

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că infracți-
unile stabilite în conformitate cu prezenta Convenție sunt pasibile de sancțiuni eficiente, 
proporționale și disuasive, luând în considerare gravitatea acestora. Aceste sancțiuni vor 
include, după caz, sentințe implicând privarea de libertate, care pot duce la extrădare.

(2)   Părțile pot adopta alte măsuri în legătură cu agresorii, cum ar fi:
–  monitorizarea sau supravegherea persoanelor condamnate;
–   retragerea drepturilor părintești, dacă interesul copilului, care poate include siguranța 

victimei, nu poate fi garantat în niciun alt mod.

Actele de violență psihologică, fizică, sexuală, economică asupra unei persoane aduc atingere 
integrității fizice și/sau psihice a victimei.

În cazul violenței în familie, victima suferă incomparabil mai mult de pe urma acțiunilor agre-
sorului, decât victima unui act violent comis în afara familiei, de un necunoscut. Or, violența din 
partea unui membru al familiei, pentru care victima are afecțiune, conduce la suferințe psihice 
mai profunde. Mai mult ca atât, victima violenței în familie, de regulă, nu are alt loc de refugiu. 
Contactele permanente cu agresorul perpetuează relațiile ostile în familie. În cele din urmă, at-
mosfera tensionată în familie afectează integritatea acesteia (a familiei) ca și institut social, dar și 
starea morală a fiecărui membru al familiei, luat în parte.

Aceste și alte circumstanțe indică asupra pericolului social sporit al violenței în familie. 
Respectiv, pedeapsa pentru acte de violență asupra membrilor familiei, potrivit principiului 
proporționalității, nu ar trebui să fie echivalentă sau mai ușoară decât pentru acțiuni similare 
comise în privința persoanelor, altor decât membrii familiei, fapt acceptat fără rezerve la nivel 
internațional.

E de menționat că, prin Legea nr. 196/2016, au fost operate modificări și completări, inclusiv 
în Codul penal al Republicii Moldova, în vederea asigurării conformității legislației naționale cu 
cerințele Convenției de la Istanbul. Ca rezultat al revizuirii Codului penal, a fost extins cercul 
de subiecți cu calitate de membru de familie, a fost aprobat în redacție nouă art. 2011 din Codul 
penal (Violența în familie), fiind instituită răspunderea penală și pentru alte forme de violență, 
inclusiv psihologică și economică. Pentru asigurarea contracarării mai eficiente a violenței față de 
membrii familiei, au fost înăsprite sancțiunile la art. 2011 din Codul penal (Violența în familie), 
care până la acel moment erau mai mici decât sancțiunile pentru fapte similare din alte norme 
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ale Codului penal, comise în condiții generale. Actualmente, alineatul (1) al normei art. 2011 CP 
se atribuie la categoria infracțiunilor mai puțin grave, alineatele (2) – (3) constituie infracțiuni 
grave, iar alin. (4) constituie infracțiune deosebit de gravă.

Omorul unui membru de familie este calificat în temeiul art. 145 alin. (2) lit. e1) CP, consti-
tuind una dintre agravantele prevăzute la această normă. De asemenea, în vederea combaterii 
cazurilor de violență sexuală în privința membrului familiei, redacția actuală a art. 171, 172 din 
Codul penal conțin agravanta – săvârșit asupra unui membru de familie.

În spiritul Convenției de la Istanbul, toate normele penale menționate stabilesc pedeapsa cu 
închisoarea, inclusiv, în câteva cazuri, ca și alternativă la pedeapsa – munca neremunerată în 
folosul comunității.

Astfel, normele penale actuale conțin sancțiuni care pot fi apreciate ca fiind disuasive și pro-
porționale gravității faptelor prevăzute de dispozițiile acestor norme. Cât privește eficiența sanc-
țiunilor, aceasta mai degrabă este determinată de funcționalitatea mecanismului de aplicare a 
pedepsei.

Trebuie de menționat că, în special, violența în familie reprezintă, de regulă, o manifestare 
a abuzului de putere în scop de impunere a voinței sau controlului asupra membrilor familiei, 
care au mai puțină putere sau dețin mai puține resurse. În relațiile de familie/concubinaj este 
mai frecventă violența asupra femeilor, fiind rezultatul dezechilibrului de putere între femei și 
bărbați. Analiza originii și evoluției manifestărilor de violență între membrii familiei (legați prin 
sentimente de afecțiune) indică asupra faptului că acestea (manifestările de violență) sunt ali-
mentate, cu preponderență, de stereotipuri și percepții discriminatorii ale unor membri în cadrul 
familiei. Actele de violență (amenințarea cu violență) constituie, în esență, modalități de forțare 
a victimei spre poziția de supunere față de agresor, în acest fel fiind desconsiderată valoarea per-
soanei umane, născută liberă și egală în demnitate și în drepturi cu oricare altă persoană, precum 
și valorile moral-spirituale de conviețuire în cadrul unei entități familiale sănătoase, bazate pe 
respect reciproc și toleranță.

În aceste circumstanțe, preocuparea pentru contracararea fenomenului violenței în familie 
impune o abordare în simbioză a elementului punitiv – sancționarea agresorului pentru faptele 
consumate și a măsurilor de tratament sau de consiliere a lui, în cadrul unor programe probațio-
nale de diminuare a comportamentului agresiv.

Legea penală națională prevede pentru comiterea infracțiunii de violență asupra membrului 
familiei pedeapsă penală cu închisoarea. Însă, cadrul legislativ nu conține prevederi clare pentru 
asemenea situații, din care ar rezulta implicarea în programe probaționale de diminuare a com-
portamentului agresiv al agresorului familial condamnat la închisoare, în perioada aflării sale în 
penitenciar.

Trebuie de menționat că, în vederea prevenirii recidivei de infracțiune și reintegrării în comu-
nitate a agresorilor familiali, prin Legea nr. 196/2016 a fost expusă în redacție nouă norma art. 9 
din Legea nr. 45 după cum urmează:

Articolul 9. Competența organului de probațiune
(1)  Subiecții probațiunii sancționați contravențional sau condamnați pentru acțiuni de violență 

în familie pot fi obligați de către instanța de judecată să participe la programe probaționale.
(2)  Activitatea de probațiune este înfăptuită de organele de probațiune în condițiile legii.
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Potrivit Legii cu privire la probațiune (Legea nr. 8)144, activitatea de probațiune semnifică eva-
luare psihosocială, control al persoanelor aflate în conflict cu legea penală și resocializarea lor, 
adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenție, pentru preîntâmpinarea săvârșirii de noi 
infracțiuni145. Din această noțiune, dar și din alte norme relevante ale Legii nr. 8, nu rezultă cu 
claritate că activitatea organelor de probațiune ar cuprinde și lucrul cu persoanele aflate în deten-
ție. Persoanele aflate în detenție nu se regăsesc actualmente printre subiecții probațiunii146 – care 
includ persoanele puse în urmărire penală, cele liberate de răspundere penală sau pedeapsă pe-
nală, persoanele eliberate din detenție, persoanele condamnate la muncă neremunerată în folosul 
comunității.

Normele legale permit implicarea parțială a organelor probațiunii în lucru cu persoanele din 
penitenciare. Astfel, potrivit art. 11 (Probațiunea penitenciară) din Legea nr. 8, în cadrul pro-
bațiunii penitenciare, și anume în perioada de pregătire către liberare, se elaborează și se aplică 
persoanelor aflate în locurile de detenție programe de educație civică, etică și morală, de instruire 
profesională, de muncă educativă. Organul de probațiune, în colaborare cu administrația peni-
tenciarului, poate contribui la stabilirea de contacte oficiale preliminare cu instituții specializa-
te în vederea pregătirii profesionale a condamnaților; angajării la muncă sau înregistrării lor la 
oficiul forței de muncă; închirierii de locuințe; plasării persoanelor de vârstă înaintată și a per-
soanelor cu dizabilități în instituții de plasament. De asemenea, organul de probațiune se poate 
implica la elaborarea și perfecționarea unor programe de scurtă și de lungă durată privind adap-
tarea socială a persoanelor care urmează a fi liberate din locurile de detenție, poate participa în 
componența comisiilor instituțiilor penitenciare la examinarea cauzele de liberare condiționată 
de pedeapsă înainte de termen.

Nu oferă mai multe oportunități în această privință nici legislația care reglementează activita-
tea sistemului penitenciar. Astfel, Legea cu privire la sistemul administrației penitenciare nr. 300 
din 21.12.2017147 atribuie Administrației Naționale a Penitenciarelor, subdiviziunilor acesteia și 
instituțiilor penitenciare doar să asigure deținuților „…educarea spirituală și cultural-estetică, de 
asemenea asigură realizarea măsurilor pentru adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile 
de detenție…”. În exercitarea acestor atribuții, instituțiile menționate au obligația, inclusiv „…să 
înlesnească…adaptarea socială a persoanelor care urmează a fi eliberate din locurile de detenție…”.

Codul de executare al Republicii Moldova148, alte acte normative adoptate în conformitate cu 
acesta, inclusiv Statutul executării pedepsei de către condamnați149 indică, deși la modul general, 
despre necesitatea unor măsuri de corijare a deținuților „…ținându-se cont de categoria infracțiu-
nii, de personalitatea și comportamentul condamnatului, conform unui program individual și con-
tinuu”150. Munca educativă cu condamnații, potrivit art. 242 Cod de executare, trebuie să includă 
implementarea programelor psihosociale de schimbare comportamentală și să implice abordarea 
problemelor specifice care ar fi putut să influențeze comportamentul delincvent.

144 Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune //M. O. nr. 103–105 din 13.09.2008, art. 389.

145 Ibidem, art. 2.

146 Ibidem, art. 3.

147 Art. 13–14 ale Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare//M. O. nr. 48–57 din 16.02.2018, art. 124.

148 Codul de executare nr. 443-XV din 24.12.2004// Republicat: M. O. nr. 214–220 din 05.11.2010, art. 704.

149 Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006 //Monitorul Oficial nr. 91–94 din 16.06.2006, art. 676.

150 Art. 171 al Codului de executare.
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Astfel, chiar dacă Codul de executare conține unele reglementări favorabile, despre necesitatea 
aplicării în privința deținuților a programelor de corecție a comportamentului, în penitenciare 
nu se practică implementarea programelor psihosociale în privința agresorilor aflați în detenție, 
condamnați pentru violență în familie.

O soluție în acest sens, considerăm, ar putea fi implementarea unui mecanism de aplicare, 
concomitent cu pedeapsa penală, a măsurilor de consiliere a agresorilor familiali. Aceasta ar con-
stitui un pas important de intervenție pro-activă, care cuprinde și acțiuni cu caracter profilactic. 
Actualmente continuă să se recurgă preponderent la măsuri reactive, de sancționare a faptelor 
consumate și practic nu se lucrează în direcția schimbării comportamentului agresiv al făptașului.

Potrivit art. 98 Cod penal, măsurile de siguranță au scopul de prevenire a faptelor prevăzute de 
legea penală. Prin urmare, este necesară completarea Capitolului X din Codul penal (Măsurile de 
siguranță) cu norme care să asigure aplicarea măsurilor de probațiune în cazul violenței în familie 
și violenței sexuale, având în vedere caracterul deosebit al acestor categorii de infracțiuni, indi-
ferent că este vorba de pedeapsă privativă sau non-privativă de libertate aplicată condamnaților.

Modificări propuse:
1. Completarea alin. (2) art. 98 Cod penal cu un punct nou – (b1) în următoarea redacție:
 „b1)  măsurile probaționale în cazul violenței în familie și infracțiunilor privind viața 

sexuală”
2.  Completarea Capitolului X din Codul penal (Măsurile de siguranță) cu o normă nouă – 

(Articolul 1041) în următoarea redacție:
„Articolul 1041. Aplicarea măsurilor probaționale în cazul violenței în familie și infracțiu-
nilor privind viața sexuală
(1)   În cazul săvârșirii infracțiunilor de violență asupra membrului familiei și a infracțiuni-

lor privind viața sexuală, instanța de judecată, concomitent cu pedeapsa pentru infrac-
țiunea săvârșită, va obliga inculpatul să participe la programe probaționale.

(2)   În privința persoanelor menționate la alin. (1), condamnate la pedeapsa cu închisoare, 
aplicarea în timpul executării pedepsei a programelor probaționale este asigurată de 
către administrația penitenciarului.

(3)   Eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (1) de la îndeplinirea obli-
gațiilor stabilite de instanța de judecată exclude posibilitatea liberării condiționate de 
pedeapsă înainte de termen sau de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o 
pedeapsă mai blândă.

(4)   În privința persoanelor menționate la alin. (1), condamnate la pedepse neprivative de 
libertate sau condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, precum 
și a celor liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen sau în privința cărora a 
fost înlocuită partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, dacă nu au 
participat în perioada detenției la programe probaționale din motive obiective sau nu 
au finalizat programul stabilit, aplicarea programelor probaționale de corecție a com-
portamentului agresiv este asigurată de către organul probațiunii, în condițiile legii.

(5)   Eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (4) de la îndeplinirea obliga-
țiilor stabilite atrage înlocuirea, de către instanța de judecată la propunerea organului 
de probațiune, a pedepsei neprivative de libertate cu închisoare, după caz, trimiterea 
condamnatului pentru executarea termenul de pedeapsă neispășit”.
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În vederea instituirii unor competențe și obligații mai clare în ce privește asigurarea implică-
rii persoanelor condamnate pentru violență în familie și violență sexuală, încă din perioada 
aflării în detenție, la programe probaționale:
3.   Completarea Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare nr. 300 din 

21.12.2017, art. 13 alin. (2) cu o literă nouă – (f1) în următoarea redacție:
„f1)  asigură executarea obligației stabilite de instanța de judecată, condamnaților pentru 

violență în familie și violență sexuală aflați în detenție, de participare la programe 
probaționale”;

4.   Completarea Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare nr. 300 din 
21.12.2017, art. 14 alin. (2) cu o literă nouă – (p1) în următoarea redacție:
„p1)  să asigure, inclusiv prin colaborare cu organele de probațiune, realizarea programelor 

probaționale, în privința deținuților, condamnați pentru violență în familie și violență 
sexuală”.

Totodată, se impune reincluderea în Legea nr. 45 a normei referitoare la competența Admi-
nistrației Naționale a Penitenciarelor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
5.   Completarea Legii nr. 45 cu art. 91, având următoarea redacție:

„Articolul 91. Competențele Administrației Naționale a Penitenciarelor
Administrația Națională a Penitenciarelor coordonează și asigură controlul activității insti-
tuțiilor penitenciare ce ține de:

a)  realizarea programelor probaționale a agresorilor în penitenciare;
b)  conlucrarea cu alte autorități abilitate în domeniu”.

Se propune operarea unor modificări și completări în Legea cu privire la probațiune nr. 8 
din 14.02.2008, în vederea lărgirii sferei de activitate probațională, inclusiv pe calea aplicării 
programelor probaționale și asupra persoanelor condamnate pentru violență în familie și 
violență sexuală, încă din perioada aflării în detenție. Astfel, se propune:
6.   Completarea art. 3 cu un punct nou – litera g) în următoarea redacție:

„g)  agresorii, în cazul violenței în familie și violenței sexuale, indiferent de calitatea lor pro-
cesuală sau fără calitate procesuală pe cauză, în privința cărora au fost aplicate măsuri 
de protecție, precum și cei condamnați pentru acțiuni de violență în familie și violență 
sexuală, aflați în detenție;

7.   Completarea art. 11 cu alineatele (3) și (4) în următoarea redacție:
„(3)  În cadrul probațiunii penitenciare pe cazuri de violență în privința membrilor familiei 

și violență sexuală, organul de probațiune, la solicitarea și în colaborare cu administra-
ția penitenciarului, aplică condamnaților aflați în detenție, programe probaționale de 
corecție a comportamentului, în condițiile prezentei legi.

(4)   Refuzul sau eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (3) să participe 
la programele probaționale atrage urmările prevăzute de legislație”;

8.   Dispoziția art. 152 alin. (4) lit. b) după cuvântul „comunitară” se completează cu cuvântul 
„penitenciară”;

9.   Dispoziția art. 16 lit. i) după cuvântul „în partea” se completează cu sintagma „aplicării 
programelor probaționale de corecție a comportamentului social, precum”.

Pentru realizarea obiectivului stabilit este necesară operarea unor modificări și completări 
și în Codul de executare. Considerăm, binevenită și aici o reglementare mai specială în ceea 
ce privește activitatea probațională de corecție a comportamentului agresiv la persoanele 
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condamnate pentru violență în familie și violență sexuală, încă din perioada aflării lor în 
detenție.
10.  În dispoziția art. 242 alin. (2) lit. b) după cuvântul „implementează programe psihosocia-

le” se completează cu sintagma „inclusiv programe probaționale în privința condamnaților 
pentru violență în familie și violență sexuală”.

Trebuie de menționat, în altă ordine de idei, că legislația penală prevede și institutul liberării 
de pedeapsă penală, care, în conformitate cu art. 89 Cod penal, încadrează suspendarea condi-
ționată a executării pedepsei151, liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen152, înlocu-
irea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă153 etc., aplicate în condițiile legii. 
Institutul liberării de pedeapsă penală este aplicabil în egală măsură, inclusiv asupra persoanelor 
condamnate pentru violență în familie și violență sexuală. Potrivit art. 89 alin. (3) Cod penal, 
persoanelor liberate de pedeapsă penală li se aplică probațiunea.

Legea cu privire la probațiune stabilește pentru astfel de situații, precum și pentru cazurile 
de aplicare a pedepsei penale cu muncă neremunerată în folosul comunității, activități de reso-
cializare (probațiunea comunitară), care includ elemente de evaluare, supraveghere, asistență și 
consiliere154. Supravegherea exercitată de organul de probațiune include, potrivit art. 26 al Legii 
nr. 8, vizite la domiciliu, la locul de muncă și de studii; întrevederi; control și monitorizare elec-
tronică155 etc.

Concomitent, art. 90, 91, 92, 96 ale Codului penal prevăd pentru instanța de judecată posibi-
litatea obligării condamnatului liberat de pedeapsa penală:

– să urmeze un tratament în caz de alcoolism, narcomanie, toxicomanie sau de boală 
venerică;

– să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii com-
portamentului violent;

– să acorde susținere materială familiei victimei și să repare daunele cauzate în termenul 
stabilit de instanță;

– să participe la programe probaționale;
– să fie supus monitorizării electronice, dar nu mai mult de 12 luni etc.
Procedura de punere în executare a acestor măsuri este prevăzută în Codul de executare.156 

Controlul asupra comportării celor condamnați este exercitat de organul probațiunii.
Cele relatate confirmă că legislația națională prevede posibilitatea punerii persoanei condam-

nate la pedepse non-privative de libertate sau liberate de pedeapsă penală, inclusiv pentru fapte 
de violență asupra membrului de familie și violență sexuală, sub supraveghere sau monitorizare 
și posibilitatea de implicare a acestora în programe probaționale.

151 Art. 90 din Codul penal.

152 Ibidem, art. 91.

153 Ibidem, art. 92.

154 Art. 22 al Legii cu privire la probațiune.

155 În conformitate cu art. 210 alLegii nr. 8, monitorizarea electronică constă în supravegherea prin utilaje electronice a persoanei liberate 
de pedeapsa penală. Monitorizarea electronică poate fi aplicată la stabilirea unor obligații sau restricții.

156 Codul de executare, art. 261, 268.
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Totuși, considerăm binevenită o intervenție neînsemnată în procesul de aplicare a normei 
art. 96 Cod penal, care legiferează institutul amânării executării pedepsei pentru unele categorii 
de persoane, printre care se pot regăsi mulți potențiali agresori familiali. Astfel, se propune de 
completat art. 96 alin. (1) Cod penal cu o prevedere care ar exclude aplicarea institutului amâ-
nării executării pedepsei, persoanelor care au comis infracțiuni în privința unui copil sau asupra 
membrului familiei.

Modificări propuse:
În dispoziția art. 96 alin. (1) după sintagma „infracțiuni prevăzute la cap. I, II, III, VII, VIII, 
XIII și XVII,” se completează cu sintagma „a celor condamnate pentru comiterea infracțiunii 
în privința unui copil sau asupra membrului familiei”.

În acest fel, va fi prevenită o eventuală situație când agresorul, care a comis violență asupra 
acestor persoane, rămâne în continuare cu victima doar din simplu motiv că are copii sub vârsta 
de 8 ani, chiar dacă acești copii au experiența victimei sau martorului violenței.

Consolidarea mecanismului de asigurare a măsurilor eficiente de tratament ale agresorilor 
familiali, concomitent cu aplicarea pedepsei penale, ar putea fi obținută prin acțiuni complemen-
tare de intervenție pro-activă cu caracter profilactic, ale organelor de urmărire penală.

Este relevantă în această privință revenirea la rezultatele Programului de monitorizare a pro-
ceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane157. 
Monitorii, de rând cu altele, au stabilit că circa 30%–40% din agresorii familiali pe cauzele penale, 
contravenționale și civile de violență în familie, fac abuz sau sunt dependenți de alcool/droguri.

Este relevant de menționat aici că, în conformitate cu art. 103 alin. (1) Cod penal, în caz de 
săvârșire a infracțiunii de către un alcoolic sau un narcoman, dacă există avizul medical cores-
punzător, instanța de judecată, din oficiu ori la cererea colectivului de muncă sau a organului de 
ocrotire a sănătății, concomitent cu pedeapsa pentru infracțiunea săvârșită, poate să aplice aces-
tei persoane tratamentul medical forțat.

Precum se vede din textul invocat, norma indică posibilitatea aplicării, concomitent cu pe-
deapsa pentru infracțiunea săvârșită, a tratamentului medical forțat. Condiția necesară în acest 
sens este – prezența în materialele dosarului a avizului medical privind dependența de droguri/
alcool și, în mod subsidiar – cererea colectivului de muncă sau a organului de ocrotire a sănătății, 
deși legea permite instanței de judecată să aplice tratamentul medical forțat și din oficiu.

În vederea consolidării mecanismului de intervenție pro-activă în scop profilactic care va asi-
gura în perspectivă un grad mai înalt de protecție a victimei violenței în familie, se propune de a 
opera unele modificări și completări în legislația penală care să faciliteze aplicarea corespunză-
toare a măsurilor de siguranță care, precum s-a menționat și anterior, au drept scop anume de a 
preveni faptele prejudiciabile.

157 Proiectul „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie” implementat de A.O. 
„Centrul de Drept al Femeilor” cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.
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Modificări propuse:
1. În dispoziția alineatului (1) art. 103 Cod penal, de substituit sintagma „colectivului de 

muncă” cu sintagma „procurorului, a părții vătămate ori reprezentantului ei”.
2. Completarea art. 57 Cod de procedură penală cu un punct nou – 81), în următoarea redacție:

„(81)  dispune examinarea bănuitului, învinuitului în privința căruia există bănuială rezo-
nabilă de consum abuziv al băuturilor alcoolice ori consum ilicit de droguri sau alte 
substanțe psihotrope, în vederea obținerii avizului medical privind gradul de depen-
dență alcoolică/de droguri a acestuia”.

Modificarea propusă în atribuțiile ofițerului de urmărire penală are drept scop de a obține, în 
procesul urmăririi penale, avizul medical care poate servi temei pentru solicitarea în ședința de 
judecată a tratamentului medical forțat inculpatului, în cazul confirmării dependenței de alcool/
droguri a acestuia. Referitor la cererea procurorului în ședința de judecată, în această privință, a 
fost completat textul punctului (21) alin. (1) art. 53 Cod de procedură penală, propus în contextul 
analizei art. 50 al Convenției de la Istanbul158.

Cu referință la prevederile alin. (2) art. 45 al Convenției de la Istanbul, privind retragerea 
drepturilor părintești, ca o condiție pentru siguranța copilului, urmează de menționat că Codul 
familiei al Republicii Moldova stabilește dreptul copilului la protecție contra abuzurilor, inclusiv 
contra pedepsei corporale din partea părinților sau a persoanelor care îi înlocuiesc159. Părinții 
nu-și pot exercita drepturile contrar intereselor copilului lor, nu pot prejudicia sănătatea fizică și 
psihică a copilului. Metodele de educație a copilului, alese de părinți, vor exclude comportamen-
tul abuziv, insultele și maltratările de orice fel, discriminarea, violența psihică și fizică, aplicarea 
pedepselor corporale, alte acte ilicite. Părinții poartă răspundere, în modul stabilit, pentru exer-
citarea drepturilor părintești în detrimentul intereselor copilului.

Astfel, potrivit art. 67 al Codului familiei, părinții care fac abuz de drepturile părintești sau/
și se comportă cu cruzime față de copil, aplicând violența fizică sau psihică, sau atentează la in-
violabilitatea sexuală a copilului, sau au săvârșit infracțiuni premeditate contra vieții și sănătății 
copiilor sau a soțului etc., pot fi decăzuți din drepturile părintești. De asemenea, conform art. 71 
al Codului familiei, dacă aflarea copilului împreună cu părinții prezintă pericol pentru viața și 
sănătatea lui, la cererea autorității tutelare, instanța judecătorească poate hotărî luarea copilului 
de la părinți fără decăderea acestora din drepturile părintești.

Esența pedepsirii părinților prin decăderea lor din drepturile părintești, constă în limitarea 
contactului lor cu copilul, or, aceștia pot avea întrevederi cu copilul lor numai cu permisiunea 
autorității tutelare, care le poate refuza acest contact în cazul constatării că părinții nu sunt capa-
bili de acest contact sau contactul lor cu copilul poate cauza ultimului daune dezvoltării lui fizice 
sau intelectuale. În cazurile luării copilului fără decădere din drepturile părintești, părinții, de 
asemenea, pierd dreptul de a comunica cu acesta, de a participa personal la educația lui și de a-i 
reprezenta interesele. Părinții de la care a fost luat copilul pot avea întrevederi cu acesta, doar cu 
permisiunea autorității tutelare.

Legea nr. 45 prevede posibilitatea aplicării măsurilor de protecție a copiilor. De rând cu alte 
măsuri de protecție a victimei violenței în familie, Legea nr. 45 prevede și stabilirea unui regim 

158 A se vedea pag. 66 a prezentului raport.

159 Art. art. 53, 62 ale Codului familiei.
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temporar de vizitare a copiilor minori. Totodată, conform legii, aplicarea măsurilor de protecție 
nu împiedică inițierea procedurii de decădere din drepturile părintești sau luării copilului fără 
decădere din drepturile părintești. Prin Legea nr. 196/2016 a fost completat art. 15 al Legii nr. 45 
cu o normă care prevede că, pe perioada acțiunii ordonanței de protecție, exercitarea drepturilor 
părintești rămâne pe seama părintelui-victimă. La solicitarea părintelui-agresor, vizitarea copilu-
lui poate avea loc doar în temeiul unui program aprobat de către autoritatea tutelară teritorială.

Prin urmare, având în vedere propunerile de lege ferenda invocate mai sus, considerăm că 
legislația națională răspunde cerințelor de compatibilitate, cu spiritul normei analizate din 
Convenția de la Istanbul.

Articolul 46. 
Circumstanțe agravante

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a se asigura că următoarele 
circumstanțe, în măsura în care nu fac parte deja din elementele constitutive ale infracțiunii, 
pot fi luate în considerare, în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației interne, în de-
terminarea sentinței în legătură cu infracțiunile stabilite în conformitate cu prezenta Convenție:

a)  infracțiunea a fost comisă împotriva unei (ui) fost (e) sau actual (e) soț (ii) sau partener 
(e), după cum recunoaște legislația internă, de un membru de familie, de o persoană care 
conviețuiește cu victima sau de o persoană care a abuzat de puterea sa;

b)  infracțiunea sau infracțiunile asociate a (u) fost comisă (e) în mod repetat;
c)  infracțiunea a fost comisă împotriva unei persoane făcute vulnerabile de circumstanțele 

particulare;
d)  infracțiunea a fost comisă împotriva sau în prezența unui copil;
e)  infracțiunea a fost comisă de una sau mai multe persoane, care acționează împreună;
f)   infracțiunea a fost precedată sau acompaniată de nivele extreme de violență;
g)  infracțiunea a fost comisă cu utilizarea sau cu amenințarea unei arme;
h)  infracțiunea a avut drept rezultat o vătămare fizică sau psihologică a victimei;
i)   agresorul a fost condamnat anterior pentru infracțiuni de natură similară.

În conformitate cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova160, persoanei recunoscute 
vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea 
specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale ale codului. La 
stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracți-
unii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care ate-
nuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării 
vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia. O pedeapsă mai aspră se sta-
bilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă nu va asigura atingerea scopului pedepsei.

160 Art. 75 din Codul penal.
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În vederea asigurării aplicării unei pedepse echitabile, care să corespundă gravității infracțiu-
nii săvârșite, legea penală a prevăzut o normă care descrie, în formă exhaustivă, circumstanțele 
agravante de comitere a infracțiunii.

Astfel, în conformitate cu prevederile actualmente în vigoare ale art. 77 Cod penal, la stabilirea 
pedepsei se consideră circumstanțe agravante:

a)  săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiu-
ne similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză;

b)  provocarea prin infracțiune a unor urmări grave;
c)  săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participație;
d)  săvârșirea infracțiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă;
e)  săvârșirea infracțiunii cu bună știință împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori 

profitând de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei 
înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor;

f)  săvârșirea infracțiunii asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către ea a obliga-
țiilor de serviciu sau obștești;

g)  săvârșirea infracțiunii prin intermediul sau în prezența minorilor, persoanelor aflate în difi-
cultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor;

h)  săvârșirea infracțiunii prin acte de o deosebită cruzime sau prin batjocorirea victimei;
i)  săvârșirea infracțiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit;
j)  săvârșirea infracțiunii de către o persoană în stare de ebrietate, provocată de consumarea 

substanțelor menționate la art. 24. Instanța de judecată este în drept, în funcție de caracterul 
infracțiunii, să nu considere aceasta ca o circumstanță agravantă;

k)  săvârșirea infracțiunii cu folosirea armei, a munițiilor, a substanțelor explozive ori a dispozi-
tivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a substanțelor nocive și radioactive, 
a preparatelor medicamentoase și a altor preparate chimico-farmacologice, precum și cu apli-
carea constrângerii fizice sau psihice;

m)  săvârșirea infracțiunii profitând de starea excepțională, de calamitățile naturale, precum și 
de dezordini de masă;

n)  săvârșirea infracțiunii cu folosirea încrederii acordate.
Dacă circumstanțele agravante menționate sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din 

Partea specială a Codului penal în calitate de semne ale acestor componențe de infracțiuni, ele nu 
pot fi concomitent considerate drept circumstanțe agravante.

În cazul în care există circumstanțe agravante se poate aplica, potrivit art. 78 Cod penal, pe-
deapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a codului.

Este de menționat că prin Legea nr. 196/2016 au fost operate modificări și completări, inclusiv în 
art. 77 Cod penal, care a fost completat cu agravanta – săvârșirea infracțiunii în prezența minorului.

Analiza comparativă a circumstanțelor agravante enumerate în legea penală a Republicii 
Moldova și în norma art. 46 din Convenția de la Istanbul, dezvăluie următoarele:

a)  infracțiunea a fost comisă împotriva unei (ui) fost (e) sau actual (e) soț (ii) sau partener (e), 
după cum recunoaște legislația internă, de un membru de familie, de o persoană care convie-
țuiește cu victima sau de o persoană care a abuzat de puterea sa;

Prevederile evocate, care figurează în Convenția de la Istanbul în calitate de circumstanță 
agravantă, în legea penală națională fac parte din elementele constitutive ale infracțiunii. Astfel, 
normele art. 2011 Cod penal (Violența în familie) prevăd „acțiunea sau inacțiunea intenționată 
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comisă de un membru al familiei în privința altui membru al familiei…”. În mod similar pot fi 
invocate și normele art. 171, 172 Cod penal, referitoare la violență sexuală, care conțin agravan-
tele – săvârșit asupra unui membru de familie.

Definiția membrului de familie din art. 1331 Cod penal include actuali și foști soți, concubini 
(parteneri), alte persoane, inclusiv cele care conlocuiesc cu victima. Deci, noțiunea membrul de 
familie din legea națională cuprinde o categorie mai mare de persoane decât cele menționate în 
norma de referință a Convenției.

Totodată, echivalentul semantic al expresiei „de o persoană care a abuzat de puterea sa” de la 
art. 46 lit. a) din Convenție, se regăsește, sub diverse varietăți, recunoscute drept circumstanțe 
agravante în norma art. 77 alin. (1) Cod penal, inclusiv: la lit. e) – săvârșirea infracțiunii cu bună 
știință împotriva unui minor sau a unei femei gravide ori profitând de starea de neputință cunos-
cută sau evidentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor; 
la lit. k) – săvârșirea infracțiunii cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice; la lit. n) – săvârșirea 
infracțiunii cu folosirea încrederii acordate.

În virtutea celor menționate supra, precum și a prevederilor art. 77 alin. (2) Cod penal, potri-
vit cărora, dacă circumstanțele agravante sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea 
specială a Codului penal în calitate de semne ale acestor componențe de infracțiuni, ele nu pot fi 
concomitent considerate drept circumstanțe agravante, nu este necesară includerea normei de la 
art. 46 lit. a) din Convenție, în legea penală națională în calitate de circumstanță agravantă.

b)  infracțiunea sau infracțiunile asociate a (u) fost comisă (e) în mod repetat;
Norma art. 77 Cod penal care stabilește circumstanțele agravante la comiterea infracțiunii nu 

prevede o astfel de circumstanță agravantă.
În acest sens, Raportul explicativ la Convenție accentuează că, „…circumstanța agravantă (lit. 

b.) se referă la încălcările care au fost comise repetat. Este vorba despre orice încălcări stabilite de 
Convenție, comise de același agresor de mai multe ori într-o anumită perioadă de timp. Astfel, legiu-
itorii au decis să sublinieze efectul extrem de negativ asupra unei victime care suferă în mod repetat 
același tip de faptă penală. Această situație este întâlnită adesea în cazurile de violență în familie, 
care au determinat legiuitorii să solicite posibilitatea înăspririi sentințelor judecătorești. Este impor-
tant de reținut că încălcările de natură similară care au dus la condamnarea aceluiași agresor nu 
pot fi considerate ca fiind repetate, conform lit. b., ci reprezintă o circumstanță agravantă de sine 
stătătoare, conform lit. i. …”161.

În vederea asigurării concordanței cadrului legislativ național cu prevederile de referință din 
Convenția de la Istanbul se propune operarea unor modificări și completări în norma din Codul 
penal, pentru a recunoaște în calitate de circumstanță agravantă comiterea în mod repetat a acte-
lor de violență, fapt care demonstrează comportamentul violent stabil al infractorului, atribuind 
în acest fel faptei un pericol social sporit.

Modificări propuse:
Completarea art. 77 alin. (1) Cod penal cu o literă nouă – litera o), atribuindu-i redacția uneia 
dintre variantele ce urmează:
„o) săvârșirea infracțiunii în mod repetat.

161 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 237.
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sau
o)  săvârșirea repetată a infracțiunii de violență în familie ori infracțiunii privind viața sexuală”.

Formularea variantelor de alternativă este determinată de ideea de a oferi acestei probleme 
o platformă de discuție și analiză minuțioasă, având în vedere că sunt diferite păreri în privința 
atribuirii formei de agravantă unei fapte comise repetat.

Textul normei în prima variantă poartă caracter general. Norma poate fi aplicabilă oricăror 
infracțiuni. Această variantă se racordează mai bine, conceptual, cu prevederile art. 77 Cod penal 
care, de asemenea, este o normă generală și impersonală, opozabilă tuturor subiecților infracțiu-
nilor. Textul normei în varianta a două are mai degrabă caracter derogatoriu și va fi aplicabil doar 
categoriilor menționate de infracțiuni.

În caz dacă, în urma analizei și discuțiilor, prevalează părerea despre neadmiterea ca atare, 
în calitate de circumstanță agravantă a faptei comise repetat, completarea art. 77 Cod penal cu 
norma formulată în varianta a doua (aplicabilă doar unor categorii de infracțiuni) ar trebui să 
constituie soluția de compromis, dictată de necesitatea de a asigura compatibilitatea legii penale 
naționale cu cerințele art. 46 al Convenției de la Istanbul.

În contextul subiectului abordat, considerăm relevantă referința la rezultatele programului de 
monitorizare a proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de 
ființe umane162. Monitorii, de rând cu altele, au stabilit că în circa 50% din cauzele contravențio-
nale de violență în familie și circa 80% din cauzele de solicitare a ordonanței de protecție a vic-
timei violenței în familie, agresorul familial a mai comis anterior acte de violență. De multe ori, 
potrivit relatărilor victimelor, acțiunile violente ale agresorului nu erau comunicate organelor de 
drept din frică sau urmare a presiunii din partea agresorului.

Astfel, concluziile legiuitorilor Convenției se confirmă și la nivel național. Respectiv, comple-
tarea legii penale cu această agravantă va constitui un remediu suplimentar în vederea asigurării 
aplicării unor măsuri de pedeapsă descurajantă inculpaților, precum orientează și jurisprudența 
Curții Europene pentru Drepturile Omului.

c)  infracțiunea a fost comisă împotriva unei persoane făcute vulnerabile de circumstanțele 
particulare;

Considerăm că această agravantă prevăzută de Convenția de la Istanbul se regăsește în norma 
art. 77 alin. (1) lit. e) Cod penal – săvârșirea infracțiunii cu bună știință împotriva unui minor sau 
a unei femei gravide ori profitând de starea de neputință cunoscută sau evidentă a victimei, care 
se datorează vârstei înaintate, bolii, dizabilității ori altui factor.

d)  infracțiunea a fost comisă împotriva sau în prezența unui copil;
Considerăm că această agravantă prevăzută de Convenția de la Istanbul se regăsește în norma 

art. 77 alin. (1) lit. g) Cod penal – săvârșirea infracțiunii prin intermediul sau în prezența mino-
rilor, persoanelor aflate în dificultate, persoanelor retardate mintal sau dependente de făptuitor.

e)  infracțiunea a fost comisă de una sau mai multe persoane, care acționează împreună;
Considerăm că această agravantă prevăzută de Convenția de la Istanbul se regăsește în norma 

art. 77 alin. (1) lit. c) Cod penal – săvârșirea infracțiunii prin orice formă de participație.

162 Proiectul „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie” implementat de A.O. 
„Centrul de Drept al Femeilor” cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.
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În conformitate cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova, precum s-a menționat 
mai sus, dacă la săvârșirea unei infracțiuni intenționate cooperează două sau mai multe persoane, 
infracțiunea se consideră săvârșită cu participație. Participanții sunt persoanele care contribuie la 
săvârșirea unei infracțiuni în calitate de autor, organizator, instigator sau complice.

Organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită 
cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.

f)  infracțiunea a fost precedată sau acompaniată de nivele extreme de violență;
Considerăm că această agravantă prevăzută de Convenția de la Istanbul se regăsește în norma 

art. 77 alin. (1) Cod penal: la lit. h) – săvârșirea infracțiunii prin acte de o deosebită cruzime sau 
prin batjocorirea victimei; la lit. i) – săvârșirea infracțiunii prin mijloace care prezintă un pericol 
social sporit.

g)  infracțiunea a fost comisă cu utilizarea sau cu amenințarea unei arme;
Considerăm că această agravantă prevăzută de Convenția de la Istanbul se regăsește în nor-

ma art. 77 alin. (1) lit. k) Cod penal – săvârșirea infracțiunii cu folosirea armei, a munițiilor, a 
substanțelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită, a mijloacelor tehnice special pregătite, a 
substanțelor nocive și radioactive, a preparatelor medicamentoase și a altor preparate chimi-
co-farmacologice, precum și cu aplicarea constrângerii fizice sau psihice.

h)  infracțiunea a avut drept rezultat o vătămare fizică sau psihologică a victimei;
Prevederile evocate, care figurează în Convenția de la Istanbul în calitate de circumstanță agra-

vantă, în legea penală națională, fac parte din elementele constitutive ale infracțiunii. Legea nr. 
45 definește violența în familie drept acte de violență fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau 
economică prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral. Norma art. 2011 Cod pe-
nal (Violența în familie) indică asupra acțiunii sau inacțiunii intenționate… soldate cu vătămare 
a integrității corporale sau a sănătății…, care au determinat la sinucidere sau la tentativă de sinu-
cidere etc. Astfel, nu este necesară includerea normei de la art. 46 lit. h) din Convenție, în legea 
penală națională în calitate de circumstanță agravantă.

i)  agresorul a fost condamnat anterior pentru infracțiuni de natură similară.
Considerăm că această agravantă prevăzută de Convenția de la Istanbul se regăsește în norma 

art. 77 alin. (1) lit. a) Cod penal – săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost 
condamnată pentru infracțiune similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză.

Prin urmare, având în vedere propunerile de lege ferenda invocate mai sus, considerăm că legis-
lația națională răspunde cerințelor de compatibilitate cu spiritul normei analizate din Convenția 
de la Istanbul.

Articolul 47. 
Sentințe pronunțate de altă Parte

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a prevedea posibilitatea de 
luare în considerare a sentințelor definitive pronunțate de o altă Parte în legătură cu infracțiu-
nile stabilite în conformitate cu prezenta Convenție atunci când se determină sentința.
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În conformitate cu prevederile art. 11 al Codului penal, persoanele care au săvârșit infracțiuni 
pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi trase la răspundere penală conform legislației ță-
rii. Pedepsele și antecedentele penale pentru infracțiunile comise în afara teritoriului Republicii 
Moldova sunt luate în considerare la individualizarea pedepsei pentru o nouă infracțiune săvâr-
șită de aceeași persoană pe teritoriul Republicii Moldova, precum și la soluționarea chestiunilor 
privind amnistia în condiții de reciprocitate în temeiul hotărârii instanței de judecată.

Considerăm că pe această dimensiune cadrul legislativ național corespunde spiritului normei 
din Convenția de la Istanbul.

Articolul 48. 
Interzicerea proceselor sau a stabilirii 
sentinței pe calea rezolvării extrajudiciare 
obligatorii a litigiilor

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a interzice procesele de 
rezolvare extrajudiciară obligatorie a litigiilor, inclusiv medierea și concilierea, în legătură 
cu toate formele de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că, dacă 
este dispusă plata unei amenzi, se va ține seama de capacitatea agresorului de a-și asuma 
obligațiile financiare față de victimă.

Prin Legea nr. 196/2016 a fost revizuită redacția inițială a art. 11 alin. (4) din Legea nr. 45 care 
prevedea posibilitatea de a supune medierii cazurile de violență în familie, la cererea părților. 
Norma actualmente în vigoare din Legea nr. 45 deja nu prevede vreo referință la posibilitatea de 
a supune medierii cazurile de violență în familie. Modificările de referință la Legea nr. 45 au fost 
determinate de necesitatea de a exclude orice oportunitate care ar conduce la diminuarea res-
ponsabilității agresorului pentru comportamentul violent și continuarea stării de pericol pentru 
victima violenței domestice.

În conformitate cu art. 276 Cod de procedură penală, la împăcarea părții vătămate cu bănui-
tul, învinuitul, inculpatul în procesele pornite în baza plângerii prealabile a victimei, de comitere 
a infracțiunilor menționate în alin. (1) al acestei norme, urmărirea penală încetează. Împăcarea 
părților poate avea loc și prin aplicarea medierii.

Infracțiunea prevăzută la art. 2011 CP (Violența în familie) nu se regăsește în norma alin. (1) 
art. 276 CPP și nici în norma art. 109 Cod penal, care stabilește condițiile de aplicare a institutu-
lui împăcării părților. Astfel, în cazul comiterii acțiunilor de violență în familie nu este aplicabilă 
procedura de împăcare a părților, în condițiile legislației în vigoare.
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Nu se menționează nimic în această privință nici în Legea cu privire la mediere nr. 137 din 
03.07.2015163. Totodată, e de menționat că unul din principiile care guvernează Legea nr. 137 
constituie – participarea benevolă la mediere.

Prin urmare, în condițiile legislației penale naționale, acțiunile de violență în familie nu sunt 
supuse procesului medierii, iar urmărirea penală nu încetează la împăcarea părților.

Acest fapt confirmă corespunderea cadrului legislativ penal al Republicii Moldova cu practica 
internațională în domeniul combaterii violenței domestice, inclusiv cu normele Convenției de 
la Istanbul, care pledează pentru sancționarea infracțiunilor de violență în familie indiferent de 
natura relației dintre victimă și agresor.

Totuși, trebuie de avut în vedere că aplicabilitatea Convenției de la Istanbul nu se limitează 
la violența în familie. Analizată din această perspectivă, situația constatată impune concluzia că 
legislația națională admite posibilitatea împăcării părților pe cauzele penale pornite în temeiul 
infracțiunilor privind viața sexuală.

Este adevărat că în dispoziția art. 276 alin. (1) Codul de procedură penală nu se regăsesc alte 
infracțiuni privind viața sexuală, decât cea prevăzută la art. 173 Cod penal (Hărțuirea sexuală). 
Prin urmare, doar în cazul comiterii infracțiunii de hărțuirea sexuală este posibilă aplicarea pre-
vederilor art. 276 Codul de procedură penală care atrage posibilitatea împăcării părții vătămate 
cu bănuitul, învinuitul, inculpatul și încetarea, în consecință, a urmăririi penale.

Trebuie de menționat, însă, că institutul împăcării este aplicabil nu doar în cauzele pornite 
pentru hărțuire sexuală, ci și pe oricare alte cauze de comitere a infracțiunilor privind viața sexu-
ală, chiar dacă celelalte articole penale din această categorie de infracțiuni nu sunt enumerate în 
alin. (1) art. 276 Codul de procedură penală. Aceasta rezultă din prevederile art. 109 Cod penal, 
care stabilește că „Împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune 
ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și pentru o infracțiune gravă, infracțiuni prevă-
zute la capitolele II – VI din Partea specială…”. Infracțiunile privind viața sexuală sunt prevăzute 
în Capitolul IV al legii penale, adică sunt cuprinse de norma art. 109 Cod penal. Prin urmare, 
redacția actuală a normei art. 109 Cod penal este dezavantajoasă pentru victima infracțiunii pri-
vind viața sexuală.

Nevoia de modificare a normelor legislative menționate supra este determinată de necesitatea 
consolidării mecanismului de protecție a victimei violenței sexuale în cadrul procedurii penale și, 
concomitent, de ajustare a cadrului legislativ penal al Republicii Moldova la cerințele Convenției 
de la Istanbul care contestă încercarea de împăcare a agresorului cu victima în toate formele de 
violență acoperite de sfera de aplicare a Convenției, inclusiv a infracțiunilor privind viața sexuală.

Pentru asigurarea conformității cadrului juridic național cu cerințele Convenției de la Istanbul, 
în vederea excluderii factorilor care implică presiune suplimentară asupra victimei/ părții vătă-
mate adulte pe cauzele de agresiune sexuală, se impune operarea unor modificări în legislație.

Modificări propuse:
1.   În Codul de procedură penală, în dispoziția art. 276 alin. (1) se propune excluderea sin-

tagmei „173,”, în acest fel înlăturând condiția de aplicare a institutului împăcării părților, 
soldat cu încetarea procesului penal pe cazurile de hărțuire sexuală;

163 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 224–233 art. 445 din 21.08.2015.
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În dispoziția art. 3441 alin. (1) se propune substituirea sintagmei „prevăzute la cap. II – VI 
din Codul penal” cu sintagma „prevăzute la cap. II-III, V – VI din Codul penal”, în acest 
fel înlăturând condiția de aplicare a institutului medierii ori împăcării părților în cazul 
infracțiunilor privind viața sexuală;

2.   În Codul penal, în dispoziția art. 109 alin. (1) se propune de substituit sintagma „capi-
tolele II – VI” cu sintagma „capitolele II-III, V – VI”, iar în alin. (4) al acestei norme de 
exclus sintagma „171–1751”, având în vedere irelevanța menținerii acesteia în condițiile 
retragerii incidenței institutului împăcării părților asupra Capitolului IV al Părții speciale 
a Codului penal, care se referă la infracțiunile privind viața sexuală.

Este relevant de reiterat, că prin Legea nr. 196/2016 a fost completat Codul contravențional cu 
normele art. 781 (Violența în familie), art. 782 (Acte de persecuție), art. 3181 (Neexecutarea ordinului 
de restricție de urgență), care sancționează forme de violență acoperite de Convenția de la Istanbul.

În altă ordine de idei, trebuie de menționat importanța asigurării unei practici punitive co-
respunzătoare, în cazurile de comitere a violenței în familie, pentru a nu pune, fie și indirect, pe 
seama victimei violenței povara achitării sancțiunilor stabilite agresorului, având în vedere că în 
atare cazuri victima și agresorul gestionează un singur buget al familiei. În acest sens, accentul 
trebuie pus pe acele categorii de pedeapsă, care poartă caracter individual.

Din aceste considerente, sancțiunile prevăzute în legislația națională pentru actele de violen-
ță domestică, în mare parte, nu prevăd amenda ca formă de pedeapsă. Astfel, sancțiunile art. 
2011 Cod penal și art. 781 Cod contravențional (Violența în familie) prevăd pedeapsă în formă 
de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare, după caz, arest contravențional. 
Sancțiunea la art. 3201 Cod penal care prevede răspundere pentru neexecutarea măsurilor din or-
donanța de protecție a victimei violenței în familie, de asemenea, prevede doar pedeapsă penală 
în formă de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare.

Totuși, trebuie de menționat că sancțiunea la norma contravențională prevăzută de art. 3181 
Cod contravențional (Neexecutarea ordinului de restricție de urgență) prevede amenda ca al-
ternativă la arestul contravențional. Includerea sancțiunii cu amendă în această normă, creează 
pericolul despre care s-a menționat mai sus – o eventuală achitare a pedepsei aplicate agresorului 
din bugetul familiei.

Prin urmare, considerăm rațional de propus revizuirea sancțiunii la art. 3181 Cod contravenți-
onal (mai ales, că sunt propuse modificări referitoare la aplicabilitatea art. 38 Cod contravențio-
nal – arestul contravențional), prin excluderea pedepsei alternative în formă de amendă.

Modificare propusă:
În sancțiunea art. 3181 Cod contravențional se propune de exclus sintagma „cu amendă de la 
60 la 90 de unități convenționale sau”.

În legătură cu cele relatate, inclusiv propunerile de lege ferenda invocate mai sus, considerăm 
că legislația națională va răspunde cerințelor de compatibilitate cu spiritul normei analizate din 
Convenția de la Istanbul.
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CAPITOLUL VI. 
INVESTIGAȚIE, URMĂRIRE JUDICIARĂ, 
LEGISLAȚIE PROCEDURALĂ ȘI MĂSURI DE 
PROTECȚIE

Articolul 49. 
Obligații generale

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că in-
vestigațiile și procedurile judiciare în legătură cu toate formele de violență acoperite de 
sfera de aplicare a prezentei Convenții sunt desfășurate fără întârzieri nejustificate, luând 
în considerare drepturile victimei pe parcursul tuturor etapelor procedurilor penale.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare, în conformitate cu principiile 
fundamentale ale drepturilor omului și având în vedere înțelegerea dimensiunii de gen a vi-
olenței, pentru a asigura investigarea eficace și urmărirea judiciară a infracțiunilor stabilite 
în conformitate cu prezenta Convenție.

În conformitate cu art. 11–12 ale Legii nr. 45, victimei i se garantează apărarea drepturilor și 
intereselor legitime, ea fiind în drept să sesizeze orice caz de violență în familie.

Orice persoană care este martoră la acte de violență în familie sau care are bănuieli rezonabi-
le că au fost comise asemenea acte ori că sunt posibile acte de violență are dreptul să comunice 
acest lucru autorităților abilitate care, la rândul lor, sunt obligate să reacționeze prompt la orice 
sesizare. Potrivit art. 14 al Legii nr. 45, cererea depusă în organul de poliție se examinează con-
form procedurii prevăzute de legislația în vigoare. Poliția este obligată să răspundă imediat la 
comunicările despre cazurile de violență în familie și să nu subestimeze importanța acțiunilor de 
contracarare a oricăror forme de violență în familie.

Conform art. 20 al Codului de procedură penală, urmărirea penală și judecarea cauzelor pe-
nale se fac în termene rezonabile. Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluționare 
a cauzei penale sunt: complexitatea cazului; comportamentul participanților la proces; conduita 
organului de urmărire penală și a instanței de judecată; importanța procesului pentru cel intere-
sat; vârsta de până la 18 ani a victimei. Respectarea termenului rezonabil la faza urmăririi penale 
se asigură de către procuror, iar la judecarea cazului – de către instanța de judecată.
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Organul de urmărire penală, conform art. 265 CPP, este obligat să primească plângerile sau de-
nunțurile referitoare la infracțiunile săvârșite, pregătite sau în curs de pregătire chiar și în cazul în 
care cauza nu este de competența lui. Dacă constată că nu este competent să efectueze urmărirea 
penală pe caz, organul de urmărire penală imediat, dar nu mai târziu de 3 zile, trimite cauza pro-
curorului care exercită conducerea urmăririi penale pentru a o transmite organului competent164.

Termenul de urmărire penală într-o cauză concretă se stabilește, potrivit art. 259 CPP, de către 
procuror prin ordonanță și este obligatoriu pentru ofițerul de urmărire penală. În caz de necesita-
te ofițerul de urmărire penală solicită procurorului, prin demers motivat, prelungirea termenului 
de urmărire penală. Plângerile împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire 
penală și a procurorului se examinează în termen de 15 zile165. Neîntreprinderea acțiunilor nece-
sare pe cauza penală în mod nejustificat, mai mult de 30 de zile, constituie temei pentru retrage-
rea cauzei din procedura unui procuror și transmiterea către alt procuror166.

Astfel, cadrul legal asigură condiții potrivite pentru desfășurarea urmăririi penale pe cauză în 
termen rezonabil. Dacă se constată unele deficiențe în acest sens, acestea sunt mai degrabă rezul-
tatul activității factorului uman, al modului cum respectă normele de procedură penală organul 
de urmărire penală care exercită și procurorul care conduce urmărirea penală pe cauză.

În conformitate cu art. 20 CPP, dacă la efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei ca-
uze concrete există pericolul încălcării termenului rezonabil, participanții la proces pot adresa 
judecătorului de instrucție sau, după caz, instanței care judecă în fond cauza, o cerere privind 
accelerarea urmăririi penale sau a procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în 
absența părților, în termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucție sau, după caz, de 
către un alt judecător sau de un alt complet de judecată, decât cel care examinează cauza. În urma 
examinării cererii, judecătorul de instrucție sau instanța decide asupra cererii printr-o încheiere 
motivată, prin care fie că obligă organul de urmărire penală sau, după caz, instanța care judecă în 
fond cauza să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accele-
rarea procedurii, fie că respinge cererea.

În vederea asigurării judecării cauzei în termen rezonabil, art. 345 Cod de procedură penală 
stabilește că, în termen de cel mult 3 zile de la data la care cauza a fost repartizată pentru judecare, 
judecătorul sau, după caz, completul de judecată, studiind materialele dosarului, fixează terme-
nul pentru ședința preliminară, care va începe în cel mult 20 de zile de la data repartizării cauzei, 
cu excepția infracțiunilor flagrante, care se examinează în termen mai restrâns.

La stabilirea datei pentru judecarea cauzei se va lua în considerare complexitatea acțiunilor 
ce urmează a fi întreprinse, însă nu poate depăși termenul de 30 de zile de la data desfășurării 
ședinței preliminare167.

Trebuie de menționat că pentru instituirea remediului intern eficient de apărare a dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei și a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești a fost adoptată Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încăl-
carea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

164 Art. 271 din Codul de procedură penală.

165 Ibidem, art. 298–2992.

166 Ibidem, art. 531.

167 Ibidem, art. 351.
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rezonabil a hotărârii judecătorești (Legea nr. 87)168. Potrivit art. 2 al Legii nr. 87, orice persoană 
fizică sau juridică, care consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a 
cauzei, poate adresa în instanță de judecată o cerere de chemare în judecată privind constatarea 
unei astfel de încălcări și repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare. Prejudiciul cauzat 
prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei se repară indiferent de vino-
văția instanței de judecată sau de organul de urmărire penală. Reparația prejudiciului se face de 
la bugetul de stat. Sarcina probării lipsei de încălcare a dreptului la judecarea în termen rezonabil 
a cauzei și a lipsei suportării unui prejudiciu moral îi revine Ministerului Justiției, iar sarcina de 
a dovedi suportarea prejudiciului material cauzat prin această încălcare și suportarea costurilor 
și cheltuielilor de judecată îi revine reclamantului. Cererea se examinează în cel mult 3 luni de la 
data depunerii și se execută neîntârziat după intrarea în vigoare.

În pofida mecanismului instituit prin lege, în cadrul monitorizării proceselor de judecată pe 
cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane169 s-a constatat că, dese-
ori judecarea cauzei durează perioade destul de mari, depășind limita de un an. De multe ori, 
prima ședință era fixată mult peste termenul legal. Data următoarei ședințe de judecată dese-
ori depășea 2–3 luni. Această situație este caracteristică atât cauzelor penale, cât și procedurilor 
contravenționale.

Situațiile descrise pot să rezulte, inclusiv, din redacția confuză a normelor care se referă la 
termene în procedura penală. Considerăm că ar fi necesară o reglementare mai clară în legea de 
procedură penală a limitelor temporale, atunci când este vorba de numirea ședinței de judecare 
a cauzei, precum și a consecințelor nerespectării prevederilor legale. Or, deficiențele constatate 
afectează procesul de examinare a cauzei în termen rezonabil, acesta constituind un element 
esențial al procesului echitabil.

În scopul eficientizării mecanismului de asigurare a procedurilor judiciare fără întârzieri ne-
justificate, se propune operarea unor modificări și completări în legislație.

Modificări propuse:
1. Completarea art. 230 Cod de procedură penală cu un alineat nou – alineatul (4) cu ur-

mătoarea redacție:
„(4) Nerespectarea termenelor procesuale la judecarea cauzei constituie temei pentru adre-
sarea, în condițiile legii, cu cerere de constatare a încălcării dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei”;

2. Completarea art. 331 alin. (2) Cod de procedură penală cu o propoziție în următoarea 
redacție:
„Termenul de amânare a ședinței pe cauzele de violență în familie și infracțiuni privind 
viața sexuală nu va depăși 30 de zile”.

3. Completarea dispoziției art. 412 alin. (2) Cod de procedură penală cu o propoziție în 
următoarea redacție:

168 Legea nr. 87 din 21.04.2011privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil 
a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești //M. O. nr. 107–109 din 01.07.2011, art. 282.

169 Raport de monitorizare a proceselor de judecată în cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane realizat în 
2017–2018 de Centrul de Drept al Femeilor cu suportul Ambasadei SUA în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului sistemului 
judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie”.
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„În cauzele de violență în familie și infracțiuni privind viața sexuală fixarea termenului de 
judecare a apelului va asigura începerea examinării cauzei în cel mult 20 de zile de la data 
repartizării”.

Privitor la procedurile contravenționale, este relevant de menționat că rezultatele monitoriză-
rii proceselor de judecată, despre care s-a invocat supra, au scos în evidență examinarea deseori 
îndelungată a cauzelor de violență în familie. Acest fapt, de regulă, determina părțile să solicite 
încetarea procesului sau să nu se prezinte la ședințe. Profesioniștii intervievați, inclusiv justițiari, 
au confirmat că în aceste condiții, procesul contravențional își pierde din însemnătate. Cu tim-
pul, faptele se uită și agresorul nu mai știe pentru ce este tras la răspundere.

Deficiențele organizaționale stabilite în procesul monitorizării, inclusiv numirea primei ședin-
țe cu mare întârziere și perioadele mari de examinare a cauzei contravenționale, capătă o semnifi-
cație deosebită în procedurile de violență în familie, consolidând șirul de factori care compromit 
eficiența procedurii contravenționale pe aceste cauze.

O soluție pentru eficientizarea procedurii judiciare pe aceste categorii de cauze ar constitui 
operarea unor completări în legislație.

Modificări propuse:
Dispoziția art. 454 alin. (3) Cod contravențional, după sintagma „art. 376 și 433”, se propune 
de completat cu sintagma „precum și în cazul contravențiilor prevăzute de art. 781–782 și art. 
3181”.

Cu referință la prevederile art. 49 alin. (2) al Convenției de la Istanbul, Raportul explicativ 
atribuie importanță cercetării și urmăririi eficiente a cazurilor ce cad sub incidența Convenției. 
Aceasta înseamnă efectuarea cercetărilor și procedurilor în conformitate cu principiile funda-
mentale în domeniul drepturilor omului etc170.

Analizând din perspectiva respectării drepturilor omului procesul de raportare a cazurilor de 
violență, urmează de menționat că, potrivit art. 12 al Legii nr. 45 profesioniștii cărora, prin lege, 
le sunt impuse reguli de confidențialitate sunt obligați să raporteze autorităților competente orice 
bănuieli rezonabile despre comiterea actului de violență asupra copiilor. Raportarea actelor de 
violență în privința persoanelor adulte se face cu acordul victimei. Acordul victimei nu este nece-
sar în cazurile de vătămare medie sau gravă a integrității corporale sau a sănătății, în cazurile de 
folosire a armei, în cazurile în care victimele sunt deosebit de vulnerabile pe motiv de dizabilitate 
sau capacități intelectuale reduse.

Practica aplicării acestei norme constată unele deficiențe în procesul de raportare. Multe din 
persoanele menționate consideră că urmează să raporteze doar atunci când au certitudinea că 
vătămarea integrității corporale sau a sănătății este medie sau gravă, ei neavând competența ne-
cesară pentru asemenea apreciere. Interpretarea în acest fel a normei limitează libertatea acestor 
profesioniști de a raporta imediat cazurile de violență în familie, gradul de vătămare corporală 
fiind posibil de constatat doar prin raport de constatare sau expertiză medico-legală.

170 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 256.
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Modificare propusă:
Revizuirea normei art. 12 alin. (4) din Legea nr. 45, cu expunerea în următoarea redacție:
„Persoanele cu funcții de răspundere și profesioniștii cărora le este impusă asigurarea confiden-
țialității sunt obligați să raporteze autorităților competente despre acțiunile de violență în fami-
lie periculoase pentru viața sau sănătatea victimei ori despre pericolul iminent de a se produce 
asemenea acte de violență. În celelalte cazuri, raportarea se va efectua doar cu acordul victimei. 
Pentru raportarea cazurilor de violență sau bănuială rezonabilă de violență asupra copiilor, nu 
este necesar acordul victimei”.

În conformitate cu art. 23 Cod de procedură penală, victima unei infracțiuni este în drept să 
ceară pornirea cauzei penale. Dacă se constată cauzarea prin infracțiune a prejudiciului moral, 
fizic sau material, victima cu acordul său, obține calitatea procesuală de parte vătămată.

Codul de procedură penală definește în art. 58–60 statutul procesual, drepturile și obligațiile 
victimei/părții vătămate în procesul penal.

Normele de procedură penală menționate, de rând cu prevederile cu aplicare generală pentru 
persoane cu statut de victimă/parte vătămată a oricărei infracțiuni, conțin și dispoziții mai spe-
ciale, care se referă la victimele/părțile vătămate pe anumite categorii de infracțiuni, precum in-
fracțiunile de tortură, tratamente inumane sau degradante, ori excepții pentru victimele traficului 
de ființe umane etc.

Specificările și excepțiile din normele cu caracter general, care oferă garanții suplimentare 
unor categorii aparte de persoane cu statut de victimă/parte vătămată în proces, face posibilă pre-
luarea acestei formule și în beneficiul victimei/părții vătămate pe cauzele de violență în familie 
sau infracțiuni privind viața sexuală.

Folosirea acestor oportunități, dictată de necesitățile specifice ale victimelor, în virtutea carac-
terului deosebit de sensibil al categoriei menționate de infracțiuni, este încurajată și de Convenția 
de la Istanbul. Tratatul internațional precitat promovează importanța informării corespunzătoare 
a victimei/părții vătămate despre drepturile sale și acțiunile necesare de întreprins pentru a obți-
ne asistență și protecție, rolul pro-activ al organelor de drept și justiție în ce privește referirea lor 
pentru consiliere și recuperare, în cadrul procesului penal.

Legislația procesual-penală națională, chiar și după amendamentele adoptate în vederea ridi-
cării gradului de protecție a victimelor infracțiunilor, nu conține prevederi în vederea dezvoltării 
„…mecanismului de cooperare eficace între agențiile relevante ale statului, inclusiv sistemul judici-
ar, procurori, agențiile guvernamentale de aplicare a legii, autoritățile locale și regionale, precum și 
organizațiile neguvernamentale și alte organizații și entități relevante în domeniul protejării și spri-
jinirii victimelor, inclusiv prin trimiterea către servicii generale și specializate de sprijin…”. Or, chiar 
dacă încă nu există o rețea dezvoltată de centre pentru victimele violenței domestice și a violenței 
sexuale corespunzătoare cerințelor standardelor internaționale, oricum funcționează deja, inclu-
siv cu suportul sectorului asociativ, servicii de asistență a victimelor care ar putea oferi asistență, 
potrivit unui program individual, în condiții de intimitate, pentru depășirea situației de criză.

Din perspectiva asigurării compatibilității legislației procesual-penale cu spiritul normei ana-
lizate a Convenției, considerăm binevenită modificarea și completarea articolelor 58 și 60 ale 
Codului de procedură penală, în vederea stabilirii unor garanții suplimentare victimei/părții vă-
tămate pe cauzele de violență în familie și violență sexuală, corespunzător cerințelor dictate de 
specificul acestor infracțiuni.
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Modificări propuse:
1. Completarea art. 58 al Codului de procedură penală cu un nou alineat (52), având urmă-

toarea redacție:
„(52) Victima infracțiunilor de violență în familie și privind viața sexuală dispune supli-
mentar de următoarele drepturi:

1)    să dea explicații în condiții prietenoase, să refuze confruntarea cu bănuitul, învinui-
tul, inculpatul;

2)    să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată 
de stat;

3)    să fie însoțită de persoana de încredere, alături de avocatul său, la toate cercetările, 
inclusiv la ședințele închise;

4)  să-i fie asigurat, la solicitare, dreptul la intimitate;
5)    să fie referită către servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psiholo-

gică și consiliere, în caz de necesitate către servicii de adăpost”;
2. Completarea art. 60 al Codului de procedură penală cu un nou alineat (12), având urmă-

toarea redacție:
„(12)  Partea vătămată în infracțiunile privind viața sexuală și de violență în familie dispu-

ne suplimentar de următoarele drepturi:
1)    să fie referită, în cursul procedurilor de urmărire penală și examinare judiciară, către 

servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și consiliere, în 
caz de necesitate către servicii de adăpost;

2)    să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată 
de stat;

3)    să fie însoțită de persoana de încredere, alături de avocatul său, la toate cercetările, 
inclusiv la ședințele închise;

4)    să fie audiată în condiții prietenoase, să refuze confruntarea cu bănuitul, învinuitul, 
inculpatul;

5)  să-i fie asigurat, la solicitare, dreptul la intimitate”.

Concomitent, pentru ca aceste norme să nu rămână declarative, considerăm necesar de a pune 
în sarcina organelor de urmărire penală și a procurorului să asigure respectarea în cadrul proce-
sului penal a drepturilor proclamate victimei/părții vătămate.

Modificări propuse:
1. Completarea art. 52 alin. (1) al Codului de procedură penală cu puncte noi – 51) – 52), 

având următoarea redacție:
„51)  asigură respectarea drepturilor victimei/părții vătămate în procesul urmăririi penale;
52)  verifică referirea victimei/părții vătămate, în cursul procedurilor de urmărire penală, 

către servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și consiliere, 
în caz de necesitate către servicii de adăpost”.

2. Completarea art. 57 alin. (2) al Codului de procedură penală cu puncte noi – 51) – 52), 
având următoarea redacție:
„(51)  asigură respectarea drepturilor victimei/părții vătămate în procesul urmăririi penale;
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(52)  asigură referirea victimei/părții vătămate, în cursul procedurilor de urmărire penală, 
către servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și consilie-
re, în caz de necesitate către servicii de adăpost”.

Pentru asigurarea condițiilor de referire a victimei/părții vătămate către servicii de asistență 
medicală, asistență psihologică și consiliere, Legea nr. 45 a atribuit în competența autorităților 
administrației publice locale formarea echipelor multidisciplinare pentru desfășurarea activității 
în domeniul protejării și sprijinirii victimelor tuturor formelor de violență. Totodată, legea pre-
vede constituirea cadrului instituțional de asistență a victimelor violenței în familie, care pot să-și 
extindă aria de activitate și asupra victimelor altor categorii de infracțiuni. Legea nr. 45 stabilește, 
de asemenea, atribuțiile structurilor desconcentrate în teritoriu în ce privește asistența, protecția 
și consilierea victimelor și agresorilor, stăruind, în același timp, asupra necesității cooperării efor-
turilor în vederea oferirii unui răspuns consolidat acestor provocări.

Coordonarea activității în cadrul echipelor multidisciplinare teritoriale, potrivit Legii nr. 45, 
revine organului teritorial de asistență socială și protecție a familiei, care trebuie să mobilizeze 
desfășurarea activităților comune. Cu toate acestea, nu se constată unele schimbări în bine în 
activitatea acestor structuri, lipsește răspunsul multidisciplinar coordonat, în special pe dimen-
siunea de combatere a violenței în familie. Serviciile de asistență socială manifestă în continuare 
pasivitate și nu se implică mai hotărât în acest proces.

Această stare de lucruri poate fi, într-o anumită măsură, determinată și de omisiuni de ordin 
legislativ, inclusiv în ce privește dezvoltarea unor reglementări din Legea nr. 45 în actele normati-
ve speciale, precum și racordarea normelor relevante din unele acte normative adoptate mai târ-
ziu cu prevederile Legii nr. 45, dar și de faptul că unele prevederi din Legea nr. 45 nu mai răspund 
necesităților generate de amploarea fenomenului de violență în familie.

Astfel, potrivit art. 7 alin. (4) al Legii nr. 45, autoritatea publică locală abilitată cu funcții de 
implementare a politicilor de prevenire a violenței în familie și de asistență socială a victimelor și 
agresorilor este secția/direcția raională de asistență socială și protecție a familiei, în cadrul căreia 
se desemnează un specialist responsabil de domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Având în vedere rolul coordonator atribuit prin lege acestei structuri teritoriale în procesul de 
prevenire și combatere a violenței în familie, precum și competențele largi în acest domeniu, con-
siderăm că un singur specialist nu va fi în stare să facă față tuturor problemelor și provocărilor 
pe această dimensiune. Cu atât mai mult, cu cât este vorba de activitate de protecție și asistență 
a victimelor adulte și a copiilor, iar o singură persoană nu va putea nicidecum să acopere am-
bele segmente. Însă, în competența acestui specialist legea mai atribuie și domeniul de lucru cu 
agresorul.

În practica de activitate a acestor structuri teritoriale, accentul se pune pe lucrul cu copiii în 
situație de risc, iar victimele adulte ale violenței în familie și agresorii familiali rămân în afara 
atenției organului de asistență socială și protecție a familiei, în pofida competențelor largi stabilite 
prin Legea nr. 45.

Modificări propuse:
1. În dispoziția art. 7 alin. (4) se propune substituirea sintagmei „se desemnează un specia-

list” cu sintagma „se instituie un serviciu”.
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2. În dispoziția art. 8 alin. (3) se propune substituirea sintagmei „specialistului” cu sintagma 
„serviciului”.

Totodată, trebuie de menționat că situația descrisă mai sus este în mare măsură condiționată 
și de faptul că, bunăoară Legea asistenței sociale171, cu modificări, nu prevede nimic referitor la 
asistența victimelor violenței în familie, limitându-se în art. 13 la unele atribuții de organizare a 
activităților de prevenire a situațiilor de risc pentru copii și asigurarea protecției copiilor în situ-
ații de risc și copiilor separați de părinți.172

De asemenea, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a organului local de speci-
alitate în domeniul asistenței sociale și protecție a familiei173 prevede doar la pct. 7.2 subpct. 1) 
lit. g) – atribuția de coordonare a procesului de cooperare intersectorială pentru identificarea, 
evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, 
neglijării, exploatării și traficului, precum și stabilirea parteneriatelor în domeniu cu autoritățile, 
instituțiile de resort. Alte atribuții și sarcini privind prevenirea și combaterea violenței în familie 
nu sunt prevăzute.

Drept urmare, nici Regulamentele de organizare și funcționare a direcțiilor/secțiilor de asis-
tență socială și protecție a familiei, aprobate de Consiliile raionale, nu conțin unele prevederi 
în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, referindu-se doar la unele atribuții pe 
dimensiunea de protecție a copilului.

Pentru a schimba situația în această privință este necesară, în primul rând, revizuirea cadru-
lui normativ special în domeniul asistenței sociale, pentru a-l ajusta la prevederile Legii nr. 45.

Urmează de menționat și faptul că, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă174, în 
procesul examinării cererii victimei violenței în familie privind aplicarea măsurilor de protec-
ție, instanța de judecată poate solicita organului de asistență socială prezentarea unui raport de 
caracterizare a familiei vizate și a presupusului agresor. Instanța de judecată poate solicita și alte 
acte necesare pentru examinarea cererii.

Reglementând atribuțiile organului de asistență socială și protecție a familiei, Legea nr. 45 nu 
prevede nimic concret în această privință, doar o prevedere generală, la art. 8 alin. (3) lit. f), că 
apără drepturile și interesele legitime ale victimelor, inclusiv ale victimelor minore. Considerăm 
că ar fi necesară o reglementare mai exactă în acest sens în Legea nr. 45, cu atât mai mult că art. 8 
alin. (3) atribuie în competența organului de asistență socială și protecție a familiei să conlucreze 
cu organul de poliție în activitatea de identificare a persoanelor predispuse la comiterea actelor 
de violență în familie; să actualizeze baza de date, la nivel teritorial, ce vizează fenomenul violen-
ței în familie; să monitorizeze victimele și să le acorde asistență; să prezinte rapoarte semestriale 
MSMPS despre activitatea desfășurată etc.

În legătură cu cele menționate și având în vedere propunerile din prezentul raport cu privire 
la modificarea și completarea normelor de referință din Codul de procedură civilă, se propun 
următoarele modificări.

171 Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003//M. O. nr. 42–44 din 12.03.2004, art. 249.

172 Legea asistenței sociale, art. 13 alin. (2) lit. b1), b2).

173 Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 828 din 20.11.2015//M.O. nr. 317–323 din 27.11.2015, art. 930.

174 Codul de procedură civilă, art. 2786.
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Modificări propuse:
La art. 8 alineatul (3) din Legea nr. 45 se propune o redacție nouă a literei f), cu următorul 
conținut:
„f)  se adresează, în condițiile legii, cu cerere de eliberare a ordonanței de protecție; participă în 

calitate de persoană interesată în procesele de solicitare a măsurilor de protecție a victimei 
violenței în familie; prezintă, la solicitarea instanței de judecată, materiale informative de 
caracterizare a familiei vizate și a presupusului agresor, alte informații pe care instanța le 
consideră necesare la examinarea cauzei; contribuie, în condițiile legii, la executarea măsu-
rilor din ordonanța de protecție; realizează alte activități de apărare a drepturilor și intere-
selor legitime ale victimelor, inclusiv ale victimelor minore”.

Procesul de urmărire penală se confruntă cu anumite dificultăți la numirea unor expertize 
judiciare, în special a expertizei psihologice, care este o probă importantă pentru stabilirea ade-
vărului pe cauză, având în vedere specificul infracțiunilor de violență în familie și infracțiunilor 
privind viața sexuală.

Potrivit Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nr. 68 din 
14.04.2016175, expertiza judiciară se efectuează de către expertul judiciar înscris în Registrul de 
stat al experților judiciari. În prezent în Republica Moldova este neînsemnat numărul experți-
lor-psihologi incluși în Registrul de stat al experților judiciari.

Totodată, în majoritatea cauzelor penale de violență în familie și privind viața sexuală se con-
stată necesitatea evaluării psihologice a victimei/părții vătămate, inclusiv pentru clarificarea îm-
prejurărilor și stabilirea tabloului obiectiv pe cauză. Respectiv, volumul de solicitări de evaluare 
psihologică a victimei infracțiunii (și nu doar pe cauzele penale) este mare. Pentru asigurarea 
condițiilor impuse de lege, în vederea obținerii expertizei judiciare psihologice, este necesară 
soluționarea unui șir de întrebări, care implică mai mult timp.

O soluție pentru depășirea dificultăților actuale pe această dimensiune ar fi recunoașterea ca-
lității de probă în procesul penal al actului (raportului) de evaluare psihologică a persoanei.

Modificări propuse:
1. Completarea dispoziției art. 93 alin. (2) pct. 7) Cod de procedură penală cu sintagma 

„,evaluările psihologice”.
2. Titlul Secțiunii a 6-a a Capitolului III se completează cu sintagma „,evaluarea psihologică”.
3. Secțiunea a 6-a se completează cu un articol nou – articolul 1411 în următoarea redacție:

„Articolul 1411. Condițiile și modul de evaluare psihologică. Raportul de evaluare psihologică
(1)   În cazul în care este necesară explicarea particularităților individual-psihologice ale 

persoanei, prezența indicatorilor traumei și suferinței psihice, altor circumstanțe impor-
tante pe cauză, în special în cazuri de violență în familie sau infracțiuni privind viața 
sexuală, cazuri de neglijare sau exploatare a persoanei, organul de urmărire penală, 
procurorul sau instanța de judecată poate folosi cunoștințele unui specialist psiholog, re-
cunoscut în mediul profesional, dispunând, la cererea părților, iar organul de urmărire 
penală și procurorul și din oficiu, evaluarea psihologică a persoanei.

175 Monitorul Oficial nr. 157–162 din 10.06.2016/art. 316. Data intrarii în vigoare: 10.12.2016.
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(2)   Solicitarea de evaluare psihologică trebuie să conțină date despre persoană, descrierea 
generală a circumstanțelor cazului, aspectele/întrebările care se cer a fi cercetate și de-
scrise de către psiholog.

(3)   Specialistul psiholog stabilește orarul ședințelor de evaluare, durata evaluării și meto-
dele psihodiagnostice care vor fi utilizate în funcție de specificul cazului examinat și 
relevanța acestora pentru oferirea răspunsurilor la întrebările incluse în solicitarea de 
evaluare psihologică.

(4)   În situația în care ordonatorul evaluării cere investigarea unor aspecte care depășesc 
limitele competenței psihologului, instituția, după caz, specialistul care a primit soli-
citarea, expediază un răspuns în care stipulează limitele competenței sale ce nu per-
mit realizarea evaluării și recomandă instituția relevantă pentru studierea problemelor 
respective.

(5)   Raportul de evaluare psihologică indică: specialistul care a efectuat evaluarea (numele, 
prenumele, numărul licenței, specializarea în care este calificat, gradul de calificare, 
vechimea în muncă în specialitatea respectivă); datele privind actul de dispunere a eva-
luării psihologice și datele ordonatorului evaluării; mențiunea despre informarea pri-
vind drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul cod și privind răspunderea pentru 
încălcarea prevederilor art. 312 Cod penal; data întocmirii raportului de evaluare psi-
hologică; datele persoanei supuse evaluării și, după caz, al celor care au asistat la efectu-
area evaluării; expunerea succintă a circumstanțelor cazului; problemele înaintate spre 
soluționare; metodele de cercetare utilizate în procesul de evaluare, forma de lucru cu 
persoana, termenii de realizare (numărul de ședințe sau de ore); analiza, interpretarea 
și fundamentarea științifică a rezultatelor aplicării tehnicilor și procedurilor psihodi-
agnostice; circumstanțele relevante identificate de specialist, în privința cărora nu au 
fost adresate întrebări; răspunsurile la întrebările formulate de către ordonatorul eva-
luării, formulate exact care exclud interpretări echivoce, concluziile și recomandările în 
baza rezultatelor evaluării. Raportul de evaluare psihologică este semnat de psihologul 
evaluator.

(6)   Organul de urmărire penală, procurorul aduc la cunoștință părților rezultatele rapor-
tului de evaluare psihologică, întocmind un proces-verbal în acest sens.

(7)   Specialistul psiholog care a efectuat evaluarea psihologică poate fi solicitat să participe 
în ședința de judecată pentru a oferi explicații și concluzii pe marginea raportului de 
evaluare psihologică, care se consemnează în procesul-verbal”.

Totodată, considerăm necesar de menționat că, raportul de evaluare psihologică va avea va-
loare probatorie adecvată, cu condiția că evaluarea psihologică a fost desfășurată conform unor 
metode recunoscute și procedurilor aprobate în modul corespunzător.
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Articolul 50. 
Răspunsul imediat, prevenire și protecție

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că 
agențiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii răspund la toate formele de vio-
lență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții într-o manieră promptă și core-
spunzătoare, oferind o protecție adecvată și imediată victimelor.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că 
agențiile guvernamentale de aplicare a legii responsabile se angajează într-o manieră 
promptă și corespunzătoare în prevenirea și protecția împotriva tuturor formelor de vio-
lență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții, incluzând utilizarea de măsuri 
operaționale preventive și strângerea de probe.

În Raportul explicativ pe marginea acestei norme din Convenția de la Istanbul176 se subliniază 
necesitatea asigurării unor condiții adecvate organelor responsabile, pentru a reacționa prompt 
în vederea protecției victimei de violență, inclusiv prin intervenție operativă cu măsuri preventi-
ve și de colectare a probelor. Aceasta include:

– dreptul organelor responsabile de a intra în locul unde se află o persoană expusă la risc;
– tratarea și consilierea în mod adecvat a victimei de către organele responsabile;
– audierea fără întârziere a victimei de către personal instruit special, dacă este cazul, de sex 

feminin, în spații care să faciliteze relațiile de încredere între victimă și profesioniști.
Legea nr. 45 stabilește în art. 11 că autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a 

violenței în familie sunt obligate să reacționeze prompt la orice sesizare și să informeze victimele 
despre drepturile lor, despre autoritățile și instituțiile cu funcții de prevenire și combatere a vio-
lenței în familie; despre tipul serviciilor și organizațiile la care se pot adresa după ajutor; despre 
asistența disponibilă pentru ele; unde și cum pot depune o plângere; procedura ce urmează după 
depunerea plângerii și rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obține protecție; în ce măsură 
și în ce condiții au acces la consultanță sau asistență juridică etc.

Poliția este obligată să răspundă imediat la comunicările despre cazurile de violență în fami-
lie și să nu subestimeze importanța acțiunilor de contracarare a oricăror forme de violență în 
familie177.

Pentru realizarea sarcinilor preconizate, Legea nr. 45 cu modificări operate prin Legea nr. 
196/2016 stabilește atribuții structurilor abilitate, ținând cont de competențele funcționale, în 
același timp, stăruind asupra necesității cooperării eforturilor în vederea oferirii unui răspuns 
consolidat pentru asigurarea protecției adecvate a victimei.

Astfel, în conformitate cu art. 8 al Legii nr. 45, secțiile/direcțiile de asistență socială și de pro-
tecție a familiei, conlucrează cu organele de poliție în activitatea de identificare a persoanelor 
predispuse la comiterea actelor de violență în familie, la necesitate redirecționând cazul către 
specialiști din centrele de reabilitare. Direcțiile generale de învățământ, tineret și sport sesizează 

176 Raport explicativ la Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pct. 257–258.

177 Legea nr. 45, art. 12.
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autoritățile abilitate, autoritatea tutelară și poliția, despre cazurile de violență în familie împotriva 
copiilor; asigură consilierea în vederea reabilitării psihologice și psihosociale a copiilor victime 
ale violenței în familie. Instituțiile medicale asigură consilierea și asistența medicală a victime-
lor. Organele de poliție identifică cazurile de violență în familie; examinează cererile și sesizările 
referitoare la conflicte familiale, acte de violență sau pericol iminent de realizare a lor; vizitează 
familiile luate la evidență, exercitând lucrul de prevenire a comiterii repetate a actelor de violență 
în familie; dispune eliberarea ordinului de restricție de urgență în privința agresorului; solicită 
autorității judecătorești eliberarea ordonanței de protecție a victimei violenței în familie, supra-
veghează executarea ordonanței de protecție; la cererea victimei îi acordă ajutor spre a fi plasată 
în centrul de reabilitare; instrumentează cazurile de violență în familie etc.

Legea nr. 45 nu prevede expres dreptul Poliției sau altor agenții guvernamentale abilitate să 
forțeze în orice mod intrarea în domiciliu, în cazul unor bănuieli rezonabile că victima este supu-
să violenței sau pericolului de violență, deoarece acest lucru este reglementat în Legea cu privire 
la activitatea Poliției și statutul polițistului.178

Astfel, potrivit art. 18 al Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, Poliția apă-
ră viața, integritatea corporală, sănătatea și libertatea persoanei, proprietatea privată și publică, 
alte drepturi legitime ale persoanei și comunității.

În domeniul prevenirii infracțiunilor și al contravențiilor, Poliția:
– elaborează și întreprinde măsuri de prevenire a infracțiunilor și contravențiilor, atribuite 

Poliției, conform legii;
– asigură reacționarea promptă la sesizările despre infracțiuni și contravenții etc.179

În domeniul de menținere, asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, al protecției 
drepturilor și intereselor legitime ale persoanei și comunității, Poliția:

– desfășoară activități de menținere a ordinii și securității publice, a siguranței persoanelor, 
de identificare și contracarare a acțiunilor ce atentează la viața, libertatea, sănătatea și in-
tegritatea persoanelor, a proprietății private sau publice;

– asigură protecția victimelor violenței în familie și supraveghează executarea măsurilor de 
protecție, aplicate în conformitate cu legislația etc180.

În realizarea atribuțiilor de serviciu, polițistul are următoarele împuterniciri:
– să solicite persoanelor, încetarea acțiunilor ilegale, iar în caz de necesitate, pentru asigura-

rea respectării cerințelor legale, să intervină prin aplicarea forței fizice, mijloacelor specia-
le sau a armei de foc din dotare, în condițiile stabilite de lege;

– să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizând la necesitate mijloace speciale, 
în orice încăpere sau proprietate în scop de curmare a infracțiunilor sau dacă, în baza unor 
date suficiente, se știe că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracțiune;

– să elibereze, în cazul violenței în familie, ordinul de restricție de urgență în privința agre-
sorului în condițiile legii etc.

Cerințele legale ale polițistului înaintate în procesul exercitării atribuțiilor de serviciu sunt 
obligatorii pentru executarea de către toate persoanele fizice și juridice. Cerințele polițistului și 

178 Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului // M. O. nr. 42–47 din 01.03.2013, art. 145.

179 Art. 19 din Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului // M. O. nr. 42–47 din 01.03.2013, art. 145.

180 Ibidem, art. 21.
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acțiunile întreprinse de el în exercițiul funcțiunii se prezumă a fi legitime atât timp cât nu se sta-
bilește contrariul181.

Potrivit Codului de procedură penală, orice acțiuni procesuale la domiciliu pot fi efectuate 
doar cu consimțământul persoanei domiciliate, iar în lipsa acordului, cu autorizația procuroru-
lui, după caz, a judecătorului de instrucție. În caz de violență în familie, cercetarea domiciliului 
se efectuează cu acordul victimei, iar dacă victima este o persoană minoră, cu acordul membrului 
major al familiei, altul decât făptuitorul. În cazul infracțiunilor flagrante, precum și în cazurile 
ce nu suferă amânare, consimțământul sau autorizația nu sunt necesare, însă, despre efectuarea 
acțiunilor respective este informat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, procurorul sau jude-
cătorul de instrucție care urma să dea autorizația respectivă182. Aceste acțiuni pot fi efectuate nu 
doar de organul de urmărire penală din cadrul Poliției, ci și de oricare angajat al Poliției care este 
recunoscut drept organ de constatare, în temeiul art. 273 Cod de procedură penală.

În același context, pct. 29, 31 ale Instrucțiunii metodice privind intervenția Poliției în preveni-
rea și combaterea cazurilor de violență în familie183 prevăd că, în cazul sesizării Poliției referitor la 
cazurile de violență în familie, angajații Poliției se deplasează la fața locului în calitate de organ de 
constatare. Pentru asigurarea intervenției eficiente, securității personale, desfășurării acțiunilor 
de constatare și acumulării calitative a probelor, evaluării dinamice a riscurilor, înlăturării ime-
diate a victimei de agresor și acordării unui spațiu sigur și protector pentru victimele violenței în 
familie, precum și reținerii agresorului, angajații Poliției, de regulă, se vor deplasa la fața locului 
în echipă constituită din cel puțin doi polițiști. Recomandabil, pentru asigurarea contactului efi-
cient cu victimele, unul dintre polițiști trebuie să fie de gen feminin.

Respectând principiul inviolabilității domiciliului, garantat de art. 29 al Constituției Republicii 
Moldova, în locuință se va pătrunde doar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În 
cazurile în care acțiunile agresorului prezintă pericol iminent pentru viața, sănătatea sau bunu-
rile victimelor și prin alte căi nu este posibilă curmarea acestora, angajații Poliției sunt în drept 
să intre sau să pătrundă în domiciliul persoanei utilizând la necesitate mijloace speciale. În astfel 
de cazuri, reprezentanții organului de constatare sau ofițerul de urmărire penală, în decurs de 24 
ore, vor informa în scris procurorul184.

Astfel, cadrul juridic național oferă posibilitate și condiții pentru exercitarea atribuțiilor de o 
manieră promptă, de către angajații Poliției și alte organe abilitate, în vederea contracarării hotă-
râte a oricăror ilegalități, care pun în pericol viața și integritatea persoanei, inclusiv la domiciliu.

Prin Legea nr. 196/2016 a fost completată Legea nr. 45 cu norma art. 121 (Eliberarea ordinului 
de restricție de urgență) care, concomitent cu modificarea și completarea Legii nr. 320, atribuie 
în competența Poliției eliberarea ordinului de restricție de urgență în privința agresorului fami-
lial. Modificările în legile de referință au fost determinate de necesitatea de a asigura protecție 
victimei, pe calea înlăturării în mod urgent a pericolului iminent de violență în situație de criză. 
Concomitent, pentru sporirea eficienței acestui institut, a fost completat Codul contravențional 
cu norma art. 3181 (Neexecutarea ordinului de restricție de urgență).

181 Ibidem, art. 25.

182 Art. art. 118, 279 ale Codului de procedură penală.

183 Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, aprobată prin Ordinul 
IGP nr. 360 din 08.08.2018.

184 Ibidem, pct. pct. 53, 54.
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Trebuie de menționat, însă, că la momentul adoptării Legii nr. 196/2016, Codul contravenți-
onal (art. 435 CC) prevedea că persoana suspectată de săvârșirea unei contravenții pentru care 
sancțiunea prevede arestul contravențional poate fi reținută până la examinarea cauzei contraven-
ționale, dar nu mai mult decât pe 24 de ore. Faptul reținerii se comunică neîntârziat procurorului. 
Astfel, angajatul poliției, fiind sesizat la orice oră, în cazul constatării la fața locului a încălcării 
cerințelor Ordinului de restricție de urgență, avea posibilitatea legală de a reține agresorul până 
la judecarea procedurii contravenționale. Respectiv, victima era în afara pericolului de a rămâne 
în contact cu agresorul. Ulterior, prin Legea nr. 208 din 17.11.2016 (Legea nr. 208/2016)185 au 
fost operate modificări, inclusiv în norma de referință a legii contravenționale, iar în consecin-
ță, reținerea persoanei mai mult de 3 ore, fără autorizația judecătorului de instrucție, a devenit 
imposibilă, respectiv a devenit imposibilă reținerea mai mult de 3 ore a agresorului care comite 
contravenție de violență în familie sau intenționat nu îndeplinește ori se eschivează de la înde-
plinirea cerințelor ordinului de restricție de urgență în afara orelor de muncă ale judecătorului 
de instrucție, inclusiv pe timp de noapte. La momentul adoptării Legii nr. 208/2016 nu s-a ținut 
cont de specificul violenței în familie și statutul deosebit al subiecților contravențiilor menționa-
te, pentru includerea unor măsuri afirmative, în spiritul normelor CEDAW și ale Convenției de 
la Istanbul, în scop de protecție eficientă a victimei violenței în familie. Actualmente, starea de 
lucruri dezvăluie o situație discriminatorie pentru victimă în raport cu agresorul, iar autoritățile 
nu au oferit încă nicio soluție pentru depășirea acestei situații. În consecință, agresorul care a co-
mis cu intenție aceste contravenții se bucură de mai multe garanții și protecție legală a drepturilor 
pretinse, decât victima a cărei integritate psihologică sau chiar fizică este amenințată nemijlocit 
de acțiunile acelui agresor.

Modificări propuse:
1. Completarea art. 435 Cod contravențional cu un alineat nou – alin. (21) în următoarea 

redacție:
„(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul faptelor contravenționale specificate 
la art. 781 și 3181, reținerea poate fi aplicată până la 24 de ore fără autorizația judecătorului 
de instrucție”.

2. În dispoziția art. 436 alin. (2), după sintagma „pe aceleași temeiuri” se propune de inclus 
sintagma „cu excepția cazurilor prevăzute la art. 435 alin. (21), dar nu mai mult de 72 de 
ore”.

În acest fel, considerăm că va fi garantată siguranța victimei contra actelor (pericolului imi-
nent) de violență în familie pe timp de noapte sau în zilele de odihnă și zilele de sărbătoare, în 
situațiile când agresorul nu se conformează dispoziției sau cererii legitime a angajatului Poliției 
de a părăsi locul de aflare a victimei.

Dat fiind faptul că potrivit legislației penale formele de violență fizică, sexuală, psihologică 
asupra membrilor familiei constituie infracțiuni, victima violenței în familie poate beneficia de 
protecție în cadrul procedurii penale în desfășurare, în conformitate cu art. 2151 CPP. Conform 
acestei norme, cu modificările și completările operate prin Legea nr. 196/2016, dacă în cadrul 

185 Legea nr. 208 din 17.11.2016 privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 
octombrie 2008// M. O. nr. 441–451 din 16.12.2016, art. 879.
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procesului penal se constată că victima violenței în familie se află în pericol de a fi supusă violen-
ței sau altor acțiuni ilegale, inclusiv de distrugere a bunurilor sale, organul de urmărire penală sau 
procurorul este obligat să intervină neîntârziat pentru a asigura obținerea măsurilor de protecție. 
Demersul de obținere a măsurilor de protecție poate fi înaintat de către organul de urmărire pe-
nală sau de către procuror și în baza cererii părții vătămate. Instanța de judecată, prin încheiere, 
emite, în 24 de ore de la primirea cererii, o ordonanță de protecție, prin care poate oferi protecție 
victimei și copiilor ei, aplicând bănuitului, învinuitului, inculpatului una sau mai multe măsuri.

În procesul aplicării normei precitate au fost identificate unele discordanțe redacționale (Legea 
nr. 196/2016 a revizuit alineatele (1) și (2), iar celelalte au rămas intacte) care influențează proce-
dura de aplicare a măsurilor de protecție într-un mod defavorabil victimei.

Astfel, norma precitată obligă, în primele alineate, organul de urmărire penală sau procurorul 
să intervină neîntârziat pentru obținerea măsurilor de protecție a victimei, care se află în pericol 
de a fi supusă violenței, în cadrul procesului penal, adică din momentul sesizării despre pregă-
tirea sau săvârșirea infracțiunii, precum prevede art. 1 Cod de procedură penală. În alineatele 
următoare din această normă se indică despre aplicarea măsurilor bănuitului, învinuitului, in-
culpatului, adică după ce agresorul obține un statut procesual care, de regulă, nu se atribuie din 
momentul inițierii procesului penal.

Modificări propuse:
1. În dispoziția art. 2151 alin. (3) Cod de procedură penală, cuvântul „cererii”se înlocuiește 

cu cuvântul „demersul procurorului”, iar sintagma „bănuitului, învinuitului, inculpatu-
lui” se înlocuiește cu sintagma „agresorului, indiferent dacă are sau nu statut procesual pe 
cauză”;

2. Dispoziția art. 2151 alin. (5) Cod de procedură penală se propune în următoarea redacție:
„(5) Ordonanța de protecție se remite de îndată poliției, prin intermediul procurorului care 
a făcut demersul, și altor instituții responsabile de implementarea măsurilor de protecție, 
pentru organizarea imediată a executării, în condițiile legii. Copia încheierii privind aplica-
rea ordonanței de protecție, instanța de judecată o expediază agresorului pentru ai asigura 
dreptul la recurs”.

3. Dispoziția art. 2151 alin. (6) Cod de procedură penală se completează cu o nouă propozi-
ție în următoarea redacție: „Contestarea încheierii nu suspendă executarea ordonanței de 
protecție”.

4. Completarea art. 52 Cod de procedură penală cu un punct nou – 161), în următoarea 
redacție:
„161) adresează în instanța de judecată, la demersul organului de urmărire penală sau la 
cererea victimei/părții vătămate, demers pentru obținerea măsurilor de protecție a victime-
lor violenței în familie și violenței sexuale, în condițiile legii;

5. Completarea art. 53 Cod de procedură penală cu un punct nou  – 21), în următoarea 
redacție:
„21) face demers în instanța de judecată, inclusiv la cererea victimei/părții vătămate, pentru 
obținerea măsurilor de protecție a victimelor violenței în familie și violenței sexuale, în con-
dițiile legii; cere aplicarea tratamentului medical forțat inculpatului în cazul dependenței 
de alcool/droguri, confirmată prin aviz medical.
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6. Completarea art. 57 Cod de procedură penală cu un punct nou  – 53), în următoarea 
redacție:
„(53)  propune procurorului, inclusiv la cererea victimei/părții vătămate, înaintarea deme-

rsului pentru obținerea măsurilor de protecție a victimelor violenței în familie și vio-
lenței sexuale, în condițiile legii”.

Dreptul la recurs al agresorului familial, indiferent ce statut procesual are, este specificat în 
art. 401 alin. (1) pct. 2) și pct. 4) CPP, care prevede că poate declara recurs orice persoană a cărei 
interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanței. Totodată, art. 
437 alin. (1) pct. 4) CPP prevede că pot fi atacate cu recurs alte hotărâri penale pentru care legea 
prevede această cale de atac (în cazul dat calea de atac este prevăzută în art. 2151 alin. (6) CPP). 
Prin urmare, nu considerăm necesare unele modificări în legislația de procedură penală.

Pentru asigurarea protecției victimei violenței în familie, legea națională de procedură penală 
prevede, de rând cu aplicarea măsurilor de protecție a victimei, posibilitatea aplicării măsurilor 
de constrângere în privința infractorului. Astfel, în conformitate cu art. 165 CPP, poate fi supus 
reținerii învinuitul, inculpatul care încalcă ordonanța de protecție în cazul violenței în familie. 
Totodată, art. 166 CPP stabilește că organul de urmărire penală are dreptul să rețină persoana, 
dacă există o bănuială rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni pentru care legea prevede 
pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an, numai în cazurile: 1) dacă aceasta a fost 
prinsă în flagrant delict; 2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această 
persoană a săvârșit infracțiunea; 3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în 
unitatea ei de transport, sunt descoperite urme evidente ale infracțiunii; 4) dacă la locul săvârșirii 
infracțiunii sunt descoperite urmele lăsate de către această persoană; 5) dacă aceasta a încercat 
să se ascundă ori nu i s-a putut constata identitatea. Reținerea persoanei mature în temeiurile 
menționate mai sus poate avea loc până la înregistrarea infracțiunii în modul stabilit de lege. 
Practica de examinare a cazurilor de violență în familie confirmă că această normă procesuală 
este aplicată rareori.

Specificul infracțiunii de violență în familie și, nu în ultimul rând, cerințele standardelor in-
ternaționale în domeniu, stimulează modalitatea de utilizare a unor reglementări distincte cu 
funcție de măsuri afirmative, capabile să amplifice activitatea organelor abilitate și să ofere un 
grad înalt de siguranță victimelor violenței în familie.

Importanța combaterii eficiente a acestui flagel impune necesitatea de a interveni pe scară 
largă cu măsuri ferme de îngrădire a victimei de agresor, la orice fază a procesului. Or, pentru 
cazurile când agresorul familial nu are statut procesual de învinuit sau inculpat și nu respectă 
cerințele ordonanței de protecție, cadrul legal nu oferă pârghii eficiente de intervenție în privința 
acestuia, în special să dispună pentru început reținerea lui.

Situație analogică este și în cazul aplicării măsurii preventive – arestul. Potrivit art. 185 CPP 
arestarea preventivă în legătură cu încălcarea ordonanței de protecție în cazul violenței în familie 
poate fi aplicată persoanei cu statut procesual de învinuit sau inculpat.

În vederea perfecționării mecanismului de intervenție timpurie a organelor abilitate pe cazu-
rile de violență în familie, precum și de prevenire sau înlăturare a pericolului iminent de repetare 
de către agresor a acțiunilor violente, considerăm oportună modificarea normelor de referință ale 
Codului de procedură penală.
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Modificări propuse:
1.  Completarea art. 166 alin. (1) CPP cu un punct nou – punctul 6) în următoare redacție:

„6)  dacă din circumstanțele stabilite la locul faptei există o bănuială rezonabilă că a fost 
săvârșită o infracțiune de violență în familie și persistă pericol iminent de repetare a 
acțiunilor violente”;

2. În dispoziția art. 185 alin. (2) pct. 3) CPP după sintagma „măsuri preventive aplicate în 
privința sa ori” de inclus sintagma „agresorul familial, indiferent dacă are sau nu statut 
procesual pe cauză”.

Propunerile sus-menționate urmăresc asigurarea implicării mai eficiente a organelor de ur-
mărire penală și de justiție în cazurile de pericol iminent de violență pentru victimă sau când 
agresorul familial și-a permis încălcarea intenționată a ordonanței de protecție, chiar și până a 
obține vreun statut procesual pe cauză.

Scopul și importanța ordonanței de protecție constă în asigurarea protecției victimei în regim 
de urgență, prevenind riscul unui pericol imediat186 pentru viața și sănătatea victimei, inclusiv 
a repetării actelor de violență asupra victimei și/sau asupra altor membri ai familiei, prevenirea 
distrugerii bunurilor victimei, a averii comune a familiei.

Potrivit art. 14 și art. 15 ale Legii nr. 45, cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție 
a victimei violenței în familie se examinează nu doar în condițiile procedurii penale, ci și ale 
procedurii civile. Instanța de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii, o ordonanță de 
protecție a victimei violenței în familie. Măsurile de protecție se aplică pe un termen de până la 3 
luni și pot fi prelungite în cazul unei cereri repetate, urmare a comiterii altui act de violență sau al 
nerespectării condițiilor prevăzute în ordonanța de protecție. Totodată, legea specială prevede și 
posibilitatea retragerii înainte de termen a măsurilor de protecție, odată cu dispariția pericolului 
care a condiționat luarea acestor măsuri.

Prin Legea nr. 196/2016 a fost perfecționat mecanismul de obținere a ordonanței de protecție 
a victimei violenței în familie, prevăzut în Codul de procedură civilă, în Procedura specială, la 
Capitolul XXX1. Ulterior, prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 
17 din 05.04.2018187, pusă în aplicare de la 01.06.2018, institutul de aplicare a măsurilor de pro-
tecție în cazurile de violență în familie a fost exclus din Procedura specială, Capitolul XXX1, fiind 
reamplasat în legea de procedură civilă ca și compartiment distinct.

Astfel, Titlul II al Codului de procedură civilă a fost completat cu un nou compartiment – B2 

Aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie, Capitolul XXII2, art. 2783–2789.
Potrivit art. 2783 alin. (1) Cod de procedură civilă, cererile privind aplicarea măsurilor de pro-

tecție în cazurile de violență în familie se examinează de instanțele judecătorești conform nor-
melor generale ale prezentului cod, cu excepțiile și completările stabilite în prezentul capitol și în 
legislația de prevenire și combatere a violenței în familie.

186 Termenul „pericol imediat”, în înțelesul Grupului de Acțiune al Consiliului Europei pentru combaterea violenței împotriva femeilor, 
inclusiv a violenței domestice, formulat în Raportul Final de Activitate (EG-TFV (2008) 6, https://www.coe.int/t/dg2/equality/…/
Source/Final_Activity_Report) se referă la orice situații de violență în familie în care pericolul este iminent sau s-a materializat deja și 
este posibil să apară din nou.

187 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142–148 din 04.05.2018, art. 277.

https://www.coe.int/t/dg2/equality/.../Source/Final_Activity_Report
https://www.coe.int/t/dg2/equality/.../Source/Final_Activity_Report
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Este important de reținut că în Capitolul XXII2 se conțin excepții și completări în număr neîn-
semnat, pentru a scoate în evidență specificul acestei proceduri distincte, menite să asigure vic-
timelor un răspuns imediat cu măsuri adecvate de protecție, corespunzător spiritului Convenției 
de la Istanbul.

Drept urmare, practica de judecare a cererilor de eliberare a ordonanței de protecție a victimei 
violenței în familie înclină vizibil spre procedura contencioasă, ca formă și conținut. Petiționarului 
(victimei) îi este atribuit de facto statut de reclamant, solicitându-i-se în mod quasi-obligatoriu să 
indice în cerere măsurile de protecție revendicate, iar în procesul de examinare a cererii să probe-
ze revendicările formulate. În funcție de probatoriul prezentat de petiționarul-victimă, instanța 
decide admiterea integrală sau parțială, ori respingerea cererii. Examinarea cererilor de solicitare 
a măsurilor de protecție de pe poziția prezumției nevinovăției agresorului, deja îl pune pe ultimul 
în poziție privilegiată, deoarece agresorul nu trebuie să facă nimic altceva decât să respingă orice 
afirmație despre comportamentul său violent.

Acest mod de abordare practic exclude șansa de a obține măsuri de protecție în cazul actelor 
de violență, altele decât cea fizică sau a violenței fizice (pericolul de violență) comise pentru pri-
ma dată sau/și care nu a lăsat urme vizibile pe corpul victimei, dar care riscă să se repete, deseori 
cu urmări mai grave, având în vedere specificul violenței în familie. În consecință, sistemul judi-
ciar reacționează, de regulă, când deja starea de violență în familie are caracter cronic, iar lucrul 
cu agresorul este mult mai dificil și, de regulă, nu are efectul scontat.

Prin urmare, se impune operarea mai multor modificări și completări substanțiale în Codul 
de procedură civilă, în vederea asigurării la nivel național a unui mecanism funcțional, care să 
scoată în evidență esența acestei proceduri drept o procedură de asigurare a protecției adecvate 
și imediate victimei violenței în familie, corespunzătoare spiritului Convenției de la Istanbul. Nu 
este vorba în acest caz de un proces de constatare a vinovăției și pedepsire a agresorului.

Totodată, se impune necesitatea coroborării prevederilor Capitolului XXII2 cu unele norme 
din compartimentul Dispoziții generale ale Codului de procedură civilă, măsuri care sunt nece-
sare în fiecare caz de instituire a unor noi compartimente distincte în lege.

De asemenea, urmează de ajustat condițiile de contestare a încheierilor la specificul procedu-
rii reglementate în Capitolului XXII2. Normele legislative actuale, analizate prin prisma acestei 
proceduri, stabilesc termene destul de mari de declarare și examinare în recurs a încheierilor pe 
cauze. Aceste termene sunt dezavantajoase pentru victimele violenței în familie, afectând totoda-
tă și dreptul agresorului la recurs efectiv.

Modificări propuse:
1.   Completarea art. 2 alin. (4) Cod de procedură civilă, după sintagma „alte raporturi juri-

dice”, cu textul „a cauzelor de eliberare a ordonanței de protecție a victimelor violenței în 
familie (procedura urgentă)”;

2.   Completarea art. 14 alin. (4) Cod de procedură civilă, după sintagma „a cauzelor specifi-
cate la”, cu textul „art. 2783 și”;

3.   Titlurile Compartimentului B2. APLICAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE ÎN CA-
ZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE și al Capitolului XXII2 APLICAREA MĂSURI-
LOR DE PROTECȚIE ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE de expus în redacție 
nouă, precum urmează:
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„B2. PROCEDURA DE ELIBERARE A ORDONANȚEI DE PROTECȚIE ÎN CAZURILE 
DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE (PROCEDURA URGENTĂ)
Capitolul XXII2 „PROCEDURA DE ELIBERARE A ORDONANȚEI DE PROTECȚIE ÎN 
CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE”;

4.   Textul Capitolul XXII2 din Codul de procedură civilă va avea în următoarea redacție:
„Articolul 2783. Examinarea cauzelor
(1)     Cererile pentru eliberarea ordonanței de protecție în cazul violenței în familie se exami-

nează de instanțele judecătorești conform normelor prezentului capitol și al legislației 
de prevenire și combatere a violenței în familie. Normele generale ale codului se aplică 
în măsura în care reglementările prezentului capitol nu prevăd altfel.

(2)     Instanța de judecată examinează cererea de eliberare a ordonanței de protecție în cazu-
rile de violență în familie cu participarea victimei și a persoanei/persoanelor interesate. 
Calitatea procesuală de persoană interesată îi revine organului de poliție sau, în funcție 
de circumstanțele individuale ale cazului, oricărei dintre instituțiile abilitate prin lege 
cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie.

(3)     Ordonanța de protecție a victimei violenței în familie este actul de dispoziție prin care 
instanța, reieșind din circumstanțele cazului, aplică una sau mai multe măsuri de pro-
tecție prevăzute de lege, în vederea asigurării condițiilor de siguranță victimei violenței 
în familie.

(4)     Ordonanța de protecție reprezintă un document executoriu.
Articolul 2784. Depunerea cererii
(1)     Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție se depune de către victimă personal 

sau prin reprezentant.
(2)     În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din motive de sănătate, vâr-

stă, din alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea privind aplicarea măsurilor de 
protecție poate fi depusă în interesele victimei de către organul de poliție sau organul de 
asistență socială. Victima are în acest caz calitatea procesuală de petiționar.

(3)     Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție în interesele copilului sau ale persoa-
nei în privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire poate fi depusă de autoritatea 
tutelară, persoana însărcinată cu ocrotirea persoanei aflate sub ocrotire sau de orice 
altă persoană care justifică un interes privind apărarea și protecția personală sau pa-
trimonială a persoanei aflate sub ocrotire și în lipsa solicitării din partea victimei sau a 
reprezentantului ei legal.

(4)     Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție se depune la instanța judecătorească 
competentă de la domiciliul sau locul de aflare a victimei sau a agresorului, de la locul 
unde victima a solicitat asistență sau de la locul unde a avut loc actul de violență.

(5)     Cererea depusă în instanța de judecată se repartizează imediat judecătorului, în modul 
stabilit, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor.

(6)     Judecătorul care a primit cererea întreprinde neîntârziat măsurile prevăzute la alin. 
(1) – (2) art. 2786, în vederea pregătirii pentru examinare urgentă a cauzei, fără emite-
rea unei încheieri în acest caz.

Articolul 2785. Forma și cuprinsul cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție
(1)     În cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție se indică:
  a)  denumirea instanței căreia îi este adresată;
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  b)  numele petiționarului-victimă a violenței în familie, adresa de domiciliu, numărul 
de telefon, poșta electronică, alte date de contact disponibile. Dacă cererea este de-
pusă în interesele victimei de către o instituție abilitată se indică denumirea, sediul, 
numere de telefon, poșta electronică, alte date de contact disponibile;

  c)  denumirea persoanei interesate, sediul și datele de contact disponibile, în cazul în 
care petiționarul dispune de aceste date. În cererea depusă în condițiile alin. (2) art. 
2784 în calitate de persoană interesată poate figura aceeași instituție care a depus 
cererea în interesele victimei;

  d)  datele despre natura relației dintre victimă și pretinsul agresor, adresa de domiciliu 
al pretinsului agresor, numărul de telefon, alte date de contact disponibile;

  e)  circumstanțele actului de violență, intensitatea, durata, consecințele suportate și alte 
circumstanțe care indică necesitatea aplicării măsurilor de protecție.

  f)   documentele anexate la cerere.
(2)     Cererea și documentele anexate se depun într-un exemplar.
(3)     Cererea petiționarului când este asistat de un avocat și cererea depusă în condițiile alin. 

(2) art. 2784 trebuie să fie dactilografiate.
Articolul 2786. Procedura de pregătire și de examinare a cererii
(1)     După primirea cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție, instanța de judecată 

dispune imediat citarea victimei și a persoanei interesate, contactează organul de poliție 
de la locul aflării agresorului și solicită informarea acestuia despre procedura inițiată. 
Instanța de judecată poate solicita, după caz, organului de asistență socială sau/și po-
liției prezentarea materialelor informative de caracterizare a familiei vizate și a pre-
supusului agresor, poate solicita alte surse pe care le consideră necesare la examinarea 
cererii. Instanța de judecată poate dispune citarea pentru audiere în ședință de judecată 
a presupusului agresor.

(2)     La examinarea cererii victimei privind aplicarea măsurilor de protecție, instanța de ju-
decată solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asis-
tență Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenței 
juridice de urgență victimei.

(3)     Înștiințarea participanților la proces se înfăptuiește în modul stabilit în prezentul cod 
pentru cauzele de urgență. Participarea la ședința de judecată a reprezentantului per-
soanei interesate este obligatorie. Absența acestuia la proces se sancționează cu amendă 
de la 40 până la 50 de unități convenționale.

(4)     Dacă cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție nu întrunește exigențele prevă-
zute de lege cu privire la formă și conținut, aceasta nu constituie temei pentru a nu da 
curs cererii sau a dispune restituirea cererii. Instanța de judecată va lua măsuri posibile 
de înlăturare a deficiențelor în procesul de examinare a cauzei.

(5)     Victima poate fi însoțită la proces de o persoană de încredere aleasă, care nu va avea 
calitatea de reprezentant în proces.

(6)     Examinarea cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție se desfășoară fără prezen-
ța în ședință a agresorului. În procesul audierii victimei instanța de judecată va folosi 
metodele de comunicare care corespund stării și situației persoanei audiate. Declarația 
independentă a victimei este suficientă pentru emiterea ordonanței de protecție în caz 
de pericol iminent de comitere a violenței fizice.
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(7)     Dacă instanța a decis în privința audierii în ședința de judecată și a presupusului agre-
sor, după audiere acesta urmează să părăsească sala de ședințe. Victima este în drept să 
solicite audierea presupusului agresor fără prezența sa.

(8)     Neprezentarea presupusului agresor la ședința de judecată sau refuzul de a face decla-
rații, precum și neprezentarea materialului de caracterizare a familiei vizate și a presu-
pusului agresor sau a altor acte solicitate de instanța de judecată nu împiedică instanța 
să examineze cererea.

(9)     În procesul examinării cererii de eliberare a ordonanței de protecție, instanța de judeca-
tă analizează circumstanțele care indică la prezența sau lipsa pericolului pentru viața 
și/sau integritatea fizică și/sau psihică a petiționarului, a altor persoane potențiale vic-
time ale violenței în familie și identifică măsurile de protecție potrivite.

(10)  Prin derogare de la prevederile Capitolului XV, dezbaterile judiciare se limitează la 
cercetarea cauzei în fond, fără pledoarie, după care are loc deliberarea și pronunțarea 
încheierii.

Articolul 2787. Emiterea ordonanței de protecție
(1)     Instanța de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii de eliberare a ordonanței 

de protecție, o încheiere prin care admite sau respinge cererea.
(2)     În cazul admiterii cererii, instanța emite ordonanța de protecție, prin care aplică agre-

sorului una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
  a)    obligarea de a părăsi temporar locuința comună sau de a sta departe de locuința 

victimei, fără a decide asupra modului de administrare și dreptului de dispoziție 
asupra bunurilor;

  b)    obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, la o distanță ce ar asigura secu-
ritatea victimei, excluzând orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia, cu alte 
persoane dependente de ea;

  c)    interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt 
mod, cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;

  d)    interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de 
studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;

  e)    obligarea, până la soluționarea cazului, de a contribui la întreținerea copiilor pe 
care îi are în comun cu victima;

  f)     obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere, dacă o 
asemenea acțiune este determinată de instanța de judecată ca fiind necesară pentru 
reducerea violenței sau pentru eliminarea ei;

g)    limitarea drepturilor în privința bunurilor comune cu victima;
h)    stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori;
i)     interzicerea de a păstra și a purta armă.

(3)     Măsurile de protecție se aplică pe un termen de până la 3 luni.
(4)     Instanța de judecată remite de îndată, prin intermediul persoanei interesate, ordonanța 

de protecție organului poliției și/sau altor instituții responsabile de implementarea mă-
surilor de protecție, pentru organizarea imediată a executării, în condițiile legii. Copia 
încheierii privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare a ordonanței de protec-
ție, instanța de judecată o expediază agresorului și victimei pentru a asigura dreptul la 
recurs.
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(5)     Ordonanța de protecție se execută în conformitate cu legislația în vigoare.
Articolul 2788. Prelungirea și revocarea ordonanței de protecție
(1)     Termenul măsurilor de protecție poate fi prelungit de instanța de judecată, la cerere, 

ca urmare a comiterii faptelor de violență în familie în termenul de aplicare a măsu-
rilor de protecție sau ca rezultat al nerespectării condițiilor prevăzute în ordonanța de 
protecție ori dacă, la expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecție, asupra 
victimei se menține pericolul de a fi supusă violenței sau altor acțiuni ilegale din partea 
agresorului.

(2)     La cererea întemeiată a victimei, instanța de judecată poate revoca măsurile de protec-
ție aplicate, asigurându-se că voința victimei este liber exprimată și că nu a fost supusă 
presiunilor din partea agresorului.

(3)     Revocarea poate fi dispusă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
  a)  agresorul a respectat interdicțiile și obligațiile stabilite;
  b)  agresorul a urmat/urmează consilierea ori tratamentul care i-au fost stabilite.
(4)     Cererea de prelungire sau revocare a ordonanței de protecție se examinează în condițiile 

prezentului capitol.
Articolul 2789. Contestarea încheierii privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare 
a ordonanței de protecție
(1)     Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare a ordonanței de protec-

ție poate fi atacată cu recurs.
(2)     Contestarea încheierii de admitere a cererii nu suspendă executarea ordonanței de 

protecție.
5.   Completarea art. 423 alin. (1) Cod de procedură civilă, după sintagma „de alte legi,” cu 

textul „de către agresor în cazul cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție a victimei 
violenței în familie”;

6.   Completarea art. 425 CPC cu un alineat nou – alineatul (2) în următoarea redacție:
„(2)  Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii de admitere sau respingere a 

cererii de aplicare a măsurilor de protecție a victimei violenței în familie este de 3 zile 
din data comunicării încheierii”.

7.   Completarea art. 426 CPC cu un alineat nou – alineatul (4) în următoarea redacție:
„(4)  Recursul împotriva încheierii de admitere sau respingere a cererii de aplicare a mă-

surilor de protecție a victimei violenței în familie se examinează în conformitate cu 
prezentul articol în termen de 10 zile din data depunerii”.

8.   Dispoziția articolului 427 CPC devine dispoziția alineatului (1) art. 427 CPC; completa-
rea art. 427 CPC cu un alineat nou – alineatul (2) în următoarea redacție:
„(2)  Examinând recursul împotriva încheierii de admitere sau respingere a cererii de apli-

care a măsurilor de protecție a victimei violenței în familie, instanța de recurs este în 
drept să adopte, după caz, una dintre soluțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau lit. c)”.

9.   Completarea art. 428 CPC cu două alineate noi  – alineatele (3) și (4) în următoarea 
redacție:
„(3)  Decizia instanței de recurs, emisă conform art. 427 alin. (1) lit. a), se remite în termen 

de până la 3 zile instanței de judecată care a emis încheierea susceptibilă de recurs.
(4)   În cazul emiterii deciziei conform art. 427 alin. (1) lit. c) și art. 2787 alin. (2), instanța 

de recurs va acționa în corespundere cu art. 2787 alin. (4)”.
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Articolul 51. 
Evaluarea riscurilor și managementul riscurilor

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că toate 
autoritățile relevante realizează o evaluare a riscului de letalitate, a gravității situației și a 
riscului de violență repetată în vederea gestionării riscului și, dacă este necesar, pentru a 
furniza siguranță și sprijin coordonate.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că eval-
uarea la care se face referire în alineatul 1 ia în considerare, în toate etapele investigării și 
aplicării măsurilor de protecție, faptul că autorii actelor de violență acoperite de sfera de 
aplicare a prezentei Convenții posedă sau au acces la arme de foc.

În conformitate cu art. 121 din Legea nr. 45, în caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a eva-
luării riscurilor, a circumstanțelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte 
de violență în familie și/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acțiunilor 
violente, organul de poliție este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricție de 
urgență în privința agresorului pentru înlăturarea situației de criză. Astfel, norma legală menți-
onată prevede necesitatea evaluării riscurilor doar de către poliție și în exclusivitate cu scopul de 
a stabili existența/lipsa temeiului de emitere a Ordinului de Restricție de Urgență. În esență este 
vorba doar de evaluarea riscului de letalitate și de violență repetată.

Între timp, Articolul 51 din Convenția de la Istanbul prevede obligația de a asigura că toate 
autoritățile relevante realizează evaluarea:

– gravității situației;
– riscului de letalitate și de violență repetată.
Aceste evaluări sunt necesare pentru a face posibilă oferirea sprijinului coordonat și siguranță 

victimei la toate etapele investigării și aplicării măsurilor de protecție.
Având în vedere că preocuparea pentru siguranța victimei, potrivit Convenției, trebuie să fie în 

centrul oricărei intervenții pe cazurile de violență de orice formă, aflate sub incidența Convenției, 
rezultă că evaluarea riscurilor trebuie să aibă loc la sesizarea oricărui caz de violență în familie, 
iar actul de evaluare a riscurilor trebuie să fie parte a dosarului de investigație/solicitare a măsu-
rilor de protecție.

De fapt, Legea nr. 45 stabilește în art. 7 că, la nivel local, instituțiile abilitate cu funcții de pre-
venire și de combatere a violenței în familie, reprezentate de secțiile/direcțiile de asistență socială 
și de protecție a familiei, direcția generală de învățământ, tineret și sport, organul de ocrotire a 
sănătății, organul poliției, administrația publică locală de nivelul întâi, desemnează persoanele 
responsabile de coordonarea activităților specifice în cadrul instituției sale și de participare la 
activități comune la nivelul teritoriului administrativ, în baza unor proceduri stabilite de conlu-
crare pentru prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie. Autoritățile menționate 
au sarcina de a identifica situațiile de criză și a referi victimele violenței în familie spre serviciile 
de specialitate; de a asigura schimbul de informații cu alte persoane implicate în examinarea ca-
zului; de a informa asistentul social despre cazul constatat și măsurile luate; de a oferi organelor 
poliției suportul necesar în procesul de urmărire penală a cazurilor de violență în familie; de a 
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acorda victimelor și agresorilor servicii de informare privind drepturile și responsabilitățile aces-
tora, organele abilitate cu competențe în domeniu, infrastructura serviciilor sociale; de a înfăptui 
alte acțiuni în vederea prevenirii și combaterii actelor de violență, asigurării protecției eficiente 
a victimelor violenței în familie, resocializării agresorilor188. În vederea asigurării unei abordări 
sistemice a protecției și asistenței subiecților violenței în familie, desfășurării activităților comu-
ne de prevenire și combatere a violenței în familie, inclusiv a activităților menționate la alin. (7), 
specialiștii abilitați acționează în cadrul echipei multidisciplinare teritoriale189.

Activitatea de evaluare a riscurilor este reglementată și în Legea nr. 140 privind protecția spe-
cială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți190. Astfel, potrivit Legii 
nr. 140, evaluarea, asistența și monitorizarea copilului aflat în situație de risc se realizează prin 
utilizarea metodei managementului de caz. Angajații instituțiilor și serviciilor care activează în 
domeniile asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății, organelor de drept sunt obligați să par-
ticipe la activitatea echipelor multidisciplinare în procesul de evaluare inițială și complexă a si-
tuației copilului la solicitarea autorității tutelare locale, precum și la elaborarea și implementarea 
planului individualizat de asistență191.

La modul practic, însă, nu există un mecanism unic și exhaustiv de evaluare a riscurilor de 
către polițiști, asistenți sociali, medici, pentru a atribui eficiență și utilitate schimbului de infor-
mație pe marginea gradul de risc constatat.

În prezent, precum s-a menționat supra, Chestionarul de evaluare a riscurilor, utilizat doar 
de angajații Poliției, se referă la evaluarea riscului iminent de letalitate și de violență repetată în 
vederea aplicării, în exclusivitate, a măsurilor urgente de protecție – ordinului de restricție de 
urgență.

Considerăm necesară revizuirea conceptului și metodologiei curente de evaluare a riscurilor 
în cazul violenței în familie. Or, norma art. 51 din Convenția de la Istanbul pledează pentru 
un proces de evaluare și management al riscurilor, bazat pe o metodologie comună pentru toți 
specialiștii implicați, care impune măsuri cuprinzătoare și adecvate gravității pericolului, acți-
uni exercitate sistematic și documentate pe întreaga perioadă de examinare cu soluție a faptei, 
precum și la aplicarea și executarea măsurilor de protecție. Managementul riscurilor trebuie să 
asigure condiții de monitorizare și revizuire a planului de măsuri, în corespundere cu modul cum 
evoluează situația.

Modificare propusă:
Un prim pas în realizarea acestui deziderat, considerăm că ar constitui completarea Legii nr. 
45 cu un articol nou – articolul 153 în următoarea redacție:
„Articolul 153. Evaluarea și managementul riscurilor de comitere/repetare a violenței în familie
(1)   Procesul de evaluare și management al riscurilor de violență este destinat răspunsului cu 

măsuri neîntârziate și adecvate nevoilor victimei sau potențialei victime care rezultă din 

188 Legea nr. 45, art. 8 alin. (7).

189 Legea nr. 45, art. 8 alin. (8).

190 Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți // M. O. nr. 
167–172 din 02.08.2013, art. 534.

191 Legea nr. 140, art. 20.
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interrelația cu agresorul. Acest proces implică autoritățile și structurile capabile să ofere 
îngrijire și siguranță persoanei în privința căreia există pericol de violență.

(2)   Organizarea și desfășurarea evaluării și managementul riscului de violență are loc în mo-
dul și condițiile stabilite în regulamentul-cadru”.

Propunerea de modificare și completare a Legii nr. 45, menționată supra, urmărește asigurarea 
platformei legale pentru dezvoltarea instrumentarului de realizare și utilizare a rezultatelor pro-
cesului de evaluare a riscurilor de violență în toate etapele de investigare a faptei și la aplicarea 
măsurilor de protecție a victimei violenței în familie.

Modificări propuse:
Până la definitivarea cadrului regulatoriu în vederea implementării noului concept și a meto-
dologiei de evaluare și management al riscului de violență în familie, se propun unele modi-
ficări și completări la legea de procedură penală, după cum urmează:
În dispoziția art. 273 alin. (2) Cod de procedură penală, după sintagma „să procedeze la eva-
luarea pagubei și”, se propune de completat cu sintagma „evaluarea riscului de comitere sau 
repetare a acțiunilor de violență, la sesizarea cazului de violență în familie”.

Cu referință la prevederile art. 51 alin. (2) al Convenției de la Istanbul care indică la necesitatea 
de a asigura că evaluarea riscului, de care trebuie să se țină cont la investigarea faptei și la aplica-
rea măsurilor de protecție, să se ia în considerare și faptul dacă autorul actului de violență posedă 
sau are acces la arme de foc, urmează de menționat că, actualmente activitățile de constatare și 
soluționare a cazurilor de violență în familie, modalitățile de interacțiune cu alte autorități și in-
stituții abilitate cu competențe de prevenire și combatere a violenței în familie sunt reglementate 
în Instrucțiuni metodice departamentale192.

Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de 
violență în familie, aprobate prin Ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018 (Instrucțiunea metodică 
nr. 360), consacră un compartiment separat mecanismului de constatare și evaluare a riscurilor 
în cazurile de violență în familie (Capitolul II, Secțiunea 3).

Astfel, potrivit Instrucțiunii, în cazurile de violență în familie, organul de constatare sau or-
ganul de urmărire penală, prezente la fața locului, vor evalua riscul prin chestionarea subiecților 
violenței în familie (victimei) referitor la factorii de risc, care generează violența în familie sau 
care pot favoriza escaladarea actelor de violență și abuz asupra victimelor. La fața locului angajații 
Poliției trebuie, inclusiv, să evalueze riscurile, la necesitate, cu emiterea ordinului de restricție de 
urgență193.

192 Instrucțiunea metodică privind intervenția organelor poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, aprobată prin 
Ordinul Inspectoratului General de Poliție nr. 360 din 08.08.2018; Instrucțiunile privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială 
și protecție a familiei, în cazurile de violență în familie, aprobate prin ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 
09.02.2012; Instrucțiunile privind modul de exercitare, de către administrația publică locală, a atribuțiilor legale în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în familie, aprobate prin ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 105 din 02.08.2012 etc.

193 Pct. 30 al Instrucțiunii metodice privind intervenția organelor poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, 
aprobată prin Ordinul Inspectoratului General de Poliție nr. 360 din 08.08.2018.
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Nivelul de risc al violenței în familie poate fi determinat de către evaluator la propria sa con-
vingere, bazată pe probele acumulate în procesul de evaluare. Pentru asigurarea imediată a sigu-
ranței victimei, vor fi întreprinse măsurile necesare după caz:

– eliberarea ordinului de restricție de urgență, asigurând astfel victimei și altor membri ai 
familiei siguranță în locuința lor;

– informarea și asistența victimei în obținerea, în instanța de judecată, a ordonanței de 
protecție194.

Potrivit pct. 25 al Instrucțiunii, de rând cu informația despre identitatea victimelor și a agre-
sorului, locul comiterii actelor de violență în familie etc., urmează de stabilit prezența armei de 
foc, locul și modul de păstrare și legalitatea deținerii acesteia.

În procesul cercetării cazului de violență în familie și acumulării probelor, sunt investigate și 
circumstanțele dacă agresorul a folosit arma de foc sau alte arme împotriva victimei sau amenin-
ță cu folosirea sau aplicarea acestora195.

În conformitate cu prevederile art. 15 al Legii nr. 45, prevederile art. 2787 Cod de procedură 
civilă și art. 2151 Cod de procedură penală, instanța de judecată emite ordonanță de protecție a 
victimei violenței în familie, aplicând agresorului una sau mai multe măsuri de protecție, printre 
care – interzicerea de a păstra și purta armă.

Este necesar de menționat că conform art. 7 al Legii privind regimul armelor și al munițiilor 
cu destinație civilă (Legea nr. 130)196, nu se acordă permisul de procurare a armelor letale și nele-
tale supuse autorizării și, după caz, permisul de port-armă persoanelor care:

– sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, potrivit le-
gislației în vigoare;

– au antecedente penale;
– prezintă pericol pentru ordinea publică, viața și integritatea corporală a persoanelor și se 

află la evidență specială în organele de poliție;
– în privința lor au fost aplicate ordinul de restricție de urgență sau ordonanța de protecție.
Totodată, în temeiul art. 18 al Legii nr. 130, agresorului familial i se aplică interdicția de po-

sesie a armelor. În aceste cazuri organul de poliție, în a cărui rază de competență teritorială își 
are domiciliul agresorul, îi retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să depună armele 
și întreaga cantitate de muniții aferente. Astfel, pe această dimensiune, nu se constată divergențe 
ale cadrului juridic național cu spiritul normei din Convenția de la Istanbul.

194 Pct. 71,75,79 ale Instrucțiunii metodice privind intervenția organelor poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în 
familie, aprobată prin Ordinul Inspectoratului General de Poliție nr. 360 din 08.08.2018.

195 Pct. 73 al Instrucțiunii metodice privind intervenția organelor poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, 
aprobată prin Ordinul Inspectoratului General de Poliție nr. 360 din 08.08.2018.

196 Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă nr. 130 din 08.07.2012 //M. O. nr. 222–227 din 26.10.2012, art. 721 în 
vigoare de la 26.10.2013.
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Articolul 52. 
Ordine de interdicție de urgență

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că au-
torităților competente le este acordată puterea de a dispune, în situații de pericol imediat, ca un 
autor al violenței domestice să părăsească domiciliul victimei sau al persoanei la risc pentru o 
perioadă de timp suficientă și de a-i interzice agresorului să intre în domiciliu sau să contacteze 
victima sau persoana la risc. Măsurile adoptate conform prezentului articol vor da prioritate 
siguranței victimelor sau a persoanelor la risc.

Prin Legea nr. 196/2016 privind modificarea și completarea actelor legislative în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței în familie197, a fost completat mecanismul național de protecție 
a victimelor violenței în familie cu un nou institut – ordinul de restricție de urgență.

Definiția ordinului de restricție de urgență a fost inclusă în art. 2 al Legii nr. 45, în următoa-
rea redacție: ordin de restricție de urgență – măsură provizorie de protecție a victimei violenței în 
familie, aplicată de poliție, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuința familiei 
și stabilirea unor interdicții prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acțiunilor 
violente, asigurând astfel victimei și altor membri ai familiei siguranță în locuința lor.

Deoarece ordinul de restricție de urgență nu reprezintă, în sine, o măsură de protecție, ci un 
act al poliției de aplicare a unor măsuri de protecție, pentru a asigura respectarea regulilor de 
conținut a actului normativ198, dar și luând în considerare faptul că ordinul de restricție de urgen-
ță asigură protecția victimei și membrilor familiei, inclusiv în afara locuinței lor.

Modificări propuse:
Se propune definiția ordinului de restricție de urgență, în următoarea redacție:
„ordin de restricție de urgență – act emis de poliție, prin care sunt aplicate măsuri de protecție 
menite să asigure înlăturarea imediată a agresorului din locuința familiei și stabilirea unor 
interdicții prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acțiunilor violente, asi-
gurând astfel victimei și altor membri ai familiei siguranță în locuința lor și în afara acesteia”.

Perfecționarea mecanismului de protecție urgentă a victimei violenței în familie s-a realizat pe 
calea completării Legii nr. 45 cu norma art. 121, potrivit căreia, în caz de stabilire la locul faptei, 
ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanțelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au 
fost comise acte de violență în familie și/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere 
a acțiunilor violente, organul de poliție este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de re-
stricție de urgență în privința agresorului, cu durata de până la 10 zile, pentru înlăturarea situației 
de criză. Concomitent, organul de poliție întreprinde acțiunile necesare de constatare a comiterii 
infracțiunii de violență în familie. Ordinul de restricție de urgență se pune îndată în aplicare, 
agresorul și victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informați despre 

197 Monitorul Oficial nr. 306–313 din 16.09.2016, art. 661.

198 Art. 54 al Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017//M. O. nr. 7–17 din 12.01.2018, art. 34.
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restricțiile aplicate, drepturile și obligațiile care le revin și despre răspunderea pentru neexecu-
tarea cerințelor ordinului de restricție. Agresorul are dreptul să conteste ordinul de restricție de 
urgență în instanța de judecată, însă depunerea cererii nu suspendă acțiunea ordinului de restric-
ție. Supravegherea îndeplinirii măsurilor din ordinul de restricție de urgență se exercită de către 
angajații Poliției. Victima are dreptul, în perioada de acțiune a ordinului de restricție de urgență, 
să solicite, în condițiile legii, eliberarea ordonanței de protecție. Acțiunea ordinului de restricție 
de urgență, în acest caz, se prelungește de drept și încetează odată cu punerea în aplicare a măsu-
rilor de protecție stabilite de judecată199.

Mecanismul de aplicare a ordinului de restricție de urgență este dezvoltat în Instrucțiunea 
metodică nr. 360, fiind consacrată acestei proceduri un compartiment distinct – Capitolul II, 
Secțiunea 4.

Totuși, este necesar de avut în vedere că norma art. 52 din Convenția de la Istanbul atribuie în 
obligațiunea Părților să stabilească prin lege măsurile de interdicție de urgență, menționându-le 
nemijlocit în această normă, inclusiv:

– autorul violenței să fie obligat să părăsească domiciliul victimei pentru o perioadă sufici-
entă de timp;

– i se interzice să intre în domiciliu;
– i se interzice să contacteze victima etc.
Pentru asigurarea compatibilității cadrului legislativ național cu prevederile normei de refe-

rință din Convenția de la Istanbul și în vederea sporirii garanțiilor de protecție imediată a vic-
timei supuse pericolului iminent de violență, considerăm necesară modificarea și completarea 
normei textului art. 121 din Legea nr. 45, prin includerea expresă a măsurilor de restricție de 
urgență, pasibile de aplicare de către organul de poliție, în circumstanțele care impun eliberarea 
ordinului de restricție de urgență în privința agresorului.

Modificări propuse:
Completarea art. 121 din Legea nr. 45 cu un alineat nou – alin. (11) având următoarea redacție:
„(11)  Organul de poliție este în drept să aplice în privința agresorului una sau mai multe din 

următoarele măsuri:
a)  obligarea de a părăsi temporar locuința comună ori de a sta departe de locuința victimei;
b)  interzicerea de a se apropia de victimă, excluzând și orice contact vizual cu victima;
c)  interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic sau în orice alt mod, cu victima și copiii 

comuni;
 j)   interdicția de posesie a armei”.

Totodată, sunt necesare reglementări în partea ce ține de asigurarea retragerii în regim de ur-
gență a armei din posesie, în cazul aplicării acestei măsuri.

Actualmente, Legea nr. 130 prevede, în art. 18 alin. (2), că titularul în privința căruia au fost 
aplicate ordinul de restricție de urgență sau ordonanța de protecție, este limitat în dreptul de pro-
prietate asupra armei prin interdicția de posesie a armelor. În acest caz, în conformitate cu art. 18 
alin. (8) din lege, deținătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i s-a 

199 Legea nr. 45, art. 121.
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adus la cunoștință măsura, să depună armele și întreaga cantitate de muniții aferente la organul 
de poliție în a cărui rază de competență teritorială își are domiciliul în vederea depozitării, cu 
excepția situațiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliție.

Articolul 70 din Legea nr. 130 enumeră cazurile când are loc ridicarea armelor și munițiilor. 
În alin. (7) al normei menționate se menționează că armele și munițiile se ridică și în alte cazuri 
prevăzute de legislație.

Prin urmare, este necesar de inclus expres în legislație prevederi despre ridicarea imediată a 
armelor și munițiilor în cazul aplicării măsurii – interdicția de posesie a armei.

Modificări propuse:
1.  Completarea dispoziției art. 121 alin. (2) din Legea nr. 45 cu o propoziție în următoarea 

redacție: „În cazul aplicării măsurii – interdicția de posesie a armei, imediat se ridică de la 
agresor toate armele și munițiile”.

2.  Completarea dispoziției art. 15 alin. (5) din Legea nr. 45 cu o propoziție în următoarea 
redacție: „În cazul aplicării măsurii specificate la alin. (1) lit. j), organul de poliție ridică 
neîntârziat armele și munițiile de la agresor”.

Articolul 53. 
Ordinele de restricție sau de protecție

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vic-
timelor tuturor formelor de violență acoperite de sfera de aplicare a prezentei Convenții le 
sunt disponibile ordine de restricție sau de protecție corespunzătoare.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că or-
dinele de restricție sau protecție la care se face referire în alineatul (1) sunt:
–  disponibile pentru protecția imediată și fără sarcini financiare sau administrative nejus-

tificate plasate asupra victimei;
– emise pentru o perioadă specificată sau până când sunt modificate sau anulate;
– dacă este necesar, emise pe o bază ex-parte, care are efect imediat;
– sunt disponibile indiferent de, sau în plus față de, alte proceduri legale;
– permise a fi introduse în procedurile legale ulterioare.

(3)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că 
încălcările ordinelor de restricție sau protecție emise conform alineatului 1 vor fi supuse 
unor sancțiuni penale sau altor sancțiuni legale eficiente, proporționale și disuasive.

Adoptând Legea nr. 45, statul a recunoscut că oricare din formele de violență prevăzute de 
lege constituie grave probleme sociale, care necesită măsuri eficiente de combatere și prevenire. 
Potrivit art. 15 al Legii nr. 45, instanța de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii, o or-
donanță de protecție a victimei violenței în familie. Măsurile de protecție se aplică pe un termen 
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de până la 3 luni și pot fi retrase odată cu dispariția pericolului care a condiționat luarea acestor 
măsuri și pot fi prelungite în cazul unei cereri repetate sau al nerespectării condițiilor prevăzute 
în ordonanța de protecție. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de protecție stabilite de instanță 
ține de competența organelor poliției, fiind posibilă antrenarea și a altor structuri statale, la ne-
cesitate. Aplicarea măsurilor de protecție nu împiedică inițierea procedurii de divorț, partajării 
averii comune, decăderii din drepturile părintești, luării copilului fără decădere din drepturile 
părintești și altor acțiuni prevăzute de legislația în vigoare.

Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 167 din 09.07.2010, 
adoptată ulterior, a oferit o platformă practică în vederea punerii în aplicare a mecanismului de 
protecție a victimelor, inclusiv prin dezvoltarea cadrului regulatoriu de aplicare a institutului 
Ordonanței de protecție în legislația de procedură civilă și procedură penală.

Astfel, Codul de procedură civilă, revizuit recent200, prevede în art. 2784 –2787 că cererea pri-
vind aplicarea măsurilor de protecție se depune la instanța judecătorească de către victima vi-
olenței în familie sau de reprezentantul ei legal, iar în cazul minorului – de organul de tutelă și 
curatelă. În caz de imposibilitate de depunere a cererii de către victimă, la solicitarea ei, cererea 
poate fi depusă de către organul de asistență socială sau poliție. După primirea cererii, instanța de 
judecată contactează imediat poliția de sector de la locul aflării agresorului și solicită informarea 
acestuia despre procedura inițiată, de asemenea poate solicita organului de asistență socială sau 
poliției, după caz, prezentarea unui raport de caracterizare a familiei vizate și a agresorului, alte 
acte necesare pentru examinarea cererii. Neprezentarea agresorului la ședința de judecată nu 
împiedică instanța să examineze cererea. În 24 de ore de la primirea cererii privind aplicarea mă-
surilor de protecție, instanța de judecată emite o încheiere prin care admite sau respinge cererea. 
În cazul admiterii cererii, instanța emite o ordonanță de protecție prin care aplică agresorului 
una sau mai multe restricții prevăzute de lege, care în același timp constituie măsuri de protecție a 
victimei. Măsurile de protecție se aplică pe un termen de până la 3 luni. Instanța remite de îndată 
ordonanța de protecție organului poliției spre executare imediată.

În procedura penală, eliberarea ordonanței de protecție pentru victimele violenței în fami-
lie a fost prevăzută prin includerea normei art. 2151 CPP. Conform acestei norme, la cererea 
victimei violenței în familie adresată, în cursul procesului penal, organului de urmărire penală, 
procurorului sau instanței de judecată privind amenințările cu moartea, cu aplicarea violenței, 
cu deteriorarea sau distrugerea bunului ori alte acte ilegale, aceștia vor înainta imediat, printr-un 
demers, cererea în instanța de judecată pentru a fi examinată. Instanța de judecată, în 24 de ore 
de la primirea cererii, ia măsuri de asigurare a protecției victimei față de bănuit, învinuit, inculpat 
prin emiterea unei ordonanțe de protecție. Condițiile de emitere, termenul, punerea în executare 
a măsurilor de protecție sunt asemănătoare celor stabilite în procedura civilă.

În vederea armonizării în continuare a legislației naționale cu cerințele Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, 
a fost adoptată Legea nr. 196/2016, prin care s-a urmărit perfecționarea mecanismului național 
de asistență și protecție a victimelor violenței în familie. Prin Legea nr. 196/2016 a fost completat 
mecanismul național de protecție a victimelor violenței în familie cu un nou institut – ordinul 
de restricție de urgență. Astfel, i-a fost atribuită organului de poliție competența de a interveni în 

200 Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 17 din 05.04.2018 //M. O. nr. 142–148 din 04.05.2018, art. 277// 
a fost instituit compartimentul – B2 Aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie, Capitolul XXII2, art. 2783–2789.
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regim de urgență pentru îndepărtarea pericolului de violență asupra victimei, inclusiv în perioa-
da de noapte, în zile de odihnă și la sărbători, când nu era posibilă solicitarea urgentă a măsurilor 
de protecție în instanța de judecată. Ordinului de restricție de urgență în privința agresorului se 
eliberează imediat ce se constată pericol de violență, pentru o durată de până la 10 zile.

De asemenea, a fost prevăzută în legislație scutirea de taxa de stat a victimei violenței în fami-
lie, în cazul depunerii cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție.

A fost stabilită răspunderea penală pentru neexecutarea măsurilor din ordonanța de protecție 
și răspundere contravențională pentru neîndeplinirea intenționată sau eschivarea de la îndepli-
nirea cerințelor ordinului de restricție de urgență. Examinarea acestei contravenții a fost atribuită 
în competența instanței de judecată.

Prin Legea nr. 196/2016 a fost instituită o nouă tipologie a centrelor prestatoare de servicii 
pentru subiecții violenței în familie, inclusiv serviciu de asistență telefonică; centre pentru victi-
mele violenței în familie și pentru copiii lor cu regim de adăpost (cu plasament); centre/servicii 
de zi de consiliere a victimelor violenței în familie; centre/servicii de asistență și consiliere pentru 
agresorii familiali. A fost modificată și modalitatea de finanțare a serviciilor. Cu regret, nu se 
urmărește încă un mecanism funcțional de finanțare a serviciilor destinate victimelor violenței.

Având în vedere cerința din Convenție către Părți de a asigura că, în cazurile de violență în 
familie, ordonanțele de restricție/ protecție nu pot fi emise împotriva victimei și agresorului în 
mod reciproc, prin Legea nr. 196/2016 a fost completată Legea nr. 45, specificându-se că în cazul 
plângerilor din partea mai multor membri de familie, cu învinuiri reciproce de comitere a actelor 
de violență, agresorul va fi identificat luându-se în considerare circumstanțele care vor dezvălui 
cine dintre subiecții implicați a acționat în apărarea sa ori a altei persoane; probabilitatea surve-
nirii unor situații critice pentru fiecare persoană; modul de acționare în cadrul scenei de violență; 
plângerile anterioare de violență în familie, alte împrejurări care indică la inițiatorul actelor de 
violență etc.

Totodată, pentru a limita comportamentul provocator al oponentului/agresorului de a dejuca 
încercările victimei de solicitare a ordonanțe de protecție, în Codul penal a fost introdusă o agra-
vantă, care prevede pedeapsă penală pentru actele de violență săvârșite în legătură cu solicitarea 
sau aplicarea măsurilor de protecție201.

Practica de aplicare a cadrului legal existent, inclusiv urmare a unor acțiuni posterioare de 
construcție legislativă, a scos în vileag unele dificultăți care impun necesitatea revenirii cu propu-
neri de modificare și completare a legislației în domeniu, pentru asigurarea răspunsului eficient 
și imediat al statului pe marginea faptelor consumate sau a pericolului iminent de violență. Multe 
din acestea au fost menționate mai sus, în procesul analizei compatibilității legislației naționale 
cu normele Convenției de la Istanbul.

Totuși, în pofida unor deficiențe care mai persistă în prezent și pentru soluționarea cărora sunt 
în continuare formulate propuneri de lege ferenda, inclusiv în prezentul raport de analiză, trebuie 
de menționat că legislația națională dispune, totuși, de un mecanism de asigurare a măsurilor de 
protecție a victimelor violenței în familie, care corespunde, în mare parte, cerințelor normei de 
referință din Convenția de la Istanbul.

Alineatul 2 art. 53 din Convenție descrie un șir de caracteristici, care trebuie să încadreze mă-
surile de protecție, în condițiile legii, pentru a oferi siguranță victimei violenței:

201 Art. 2011 alin. (2) lit. b) din Codul penal.
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– să fie disponibile pentru protecția imediată și fără sarcini financiare sau administrative ne-
justificate plasate asupra victimei;

În conformitate cu Legea nr. 45, victimei violenței în familie i se garantează apărarea dreptu-
rilor și intereselor legitime. Victima are dreptul să sesizeze orice caz de violență în familie și să 
solicite protecție. Autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie 
sunt obligate să reacționeze prompt la orice sesizare. Cererea despre comiterea actelor de violență 
în familie poate fi depusă la organele de poliție; în instanță de judecată; la organul de asistență 
socială și de protecție a familiei și copilului; la autoritatea administrației publice locale.

Stabilind la fața locului circumstanțe din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise 
acte de violență în familie și/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acțiunilor 
violente, organul de poliție este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricție de 
urgență în privința agresorului, cu durata de până la 10 zile, pentru înlăturarea situației de criză. 
Ordinul de restricție de urgență se pune îndată în aplicare. Agresorul are dreptul să conteste ordi-
nul de restricție de urgență în instanța de judecată, însă depunerea cererii nu suspendă acțiunea 
ordinului de restricție. Victima are dreptul, în perioada de acțiune a ordinului de restricție de 
urgență, să solicite, în condițiile legii, eliberarea ordonanței de protecție. Ordonanța de protecție 
poate fi depusă în instanță de judecată spre examinare în condițiile procedurii penale sau în con-
dițiile procedurii civile.

În condițiile procedurii penale, instanța de judecată (judecătorul de instrucție) eliberează or-
donanța de protecție la demersul organului de urmărire penală sau procurorului, care sunt obli-
gați, la rândul lor, să intervină neîntârziat, din oficiu sau la cererea victimei, pentru obținerea 
măsurilor de protecție, atunci când este necesar. Cererea victimei către organul de urmărire pe-
nală sau procuror, precum și demersul organelor menționate către instanța de judecată, nu sunt 
supuse taxei de stat.

În condițiile procedurii civile, instanța de judecată eliberează ordonanța de protecție la cererea 
victimei, depusă personal sau prin reprezentant. În caz de imposibilitate, la solicitarea ei, cererea 
pentru eliberarea ordonanței de protecție poate fi depusă, în interesele victimei, de către organul 
de poliție sau organul de asistență socială. Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție în 
interesele copilului sau ale persoanei aflate sub ocrotire poate fi depusă de autoritatea tutelară 
sau persoana însărcinată cu ocrotirea persoanei și în lipsa solicitării din partea victimei sau a 
reprezentantului ei legal. Pentru depunerea în condițiile procedurii civile a cererii de eliberare a 
ordonanței de protecție nu se încasează taxă de stat.

Atât în condițiile procedurii penale, cât și în condițiile procedurii civile, instanța de judecată 
emite ordonanță de protecție a victimei în 24 de ore de la primirea cererii/demersului. Ordonanța 
de protecție este remisă de îndată poliției spre executare imediată.

– sunt emise pentru o perioadă specificată sau până când sunt modificate sau anulate;
Ordonanța de protecție, examinată în condițiile procedurii penale și în condițiile procedurii 

civile, se aplică pe un termen de până la 3 luni. Termenul măsurilor de protecție poate fi prelungit 
de instanță la cererea repetată ca urmare a comiterii faptelor de violență în familie sau ca rezultat 
al nerespectării condițiilor prevăzute în ordonanța de protecție sau dacă, la expirarea termenului 
de aplicare a măsurilor de protecție, asupra victimei se menține pericolul de a fi supusă violenței 
sau altor acțiuni ilegale din partea făptuitorului. La cererea întemeiată a victimei, instanța de 



— 171 —

CAPITOLUL VI. INVESTIGAȚIE, URMĂRIRE JUDICIARĂ, LEGISLAȚIE PROCEDURALĂ ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE

judecată poate revoca măsurile de protecție aplicate, asigurându-se că voința victimei este liber 
exprimată și că aceasta nu a fost supusă presiunilor din partea agresorului202.

Totodată, potrivit art. 121 al Legii nr. 45, victima are dreptul, în perioada de acțiune a ordinului 
de restricție de urgență, să solicite, în condițiile legii, eliberarea ordonanței de protecție. Acțiunea 
ordinului de restricție de urgență, în acest caz, se prelungește de drept și încetează odată cu pu-
nerea în aplicare a măsurilor de protecție stabilite de judecată. Norma de referință urmărește 
asigurarea continuității măsurilor de protecție aplicate, în acest fel oferind victimei un grad sporit 
de siguranță.

– dacă este necesar, emise pe o bază ex-parte, care are efect imediat;
Codul de procedură civilă prevede203 că, după primirea cererii privind aplicarea măsurilor 

de protecție, instanța de judecată dispune imediat citarea victimei și a persoanelor interesate, 
contactează organul de poliție de la locul aflării agresorului și solicită informarea acestuia despre 
procedura inițiată. Instanța de judecată poate decide citarea pentru audiere în ședință de judeca-
tă a presupusului agresor. La examinarea cererii de aplicare a măsurilor de protecție, declarația 
independentă a victimei este suficientă pentru emiterea ordonanței de protecție în caz de pericol 
iminent de comitere a violenței fizice. Neprezentarea presupusului agresor la ședința de judecată 
nu împiedică instanța să examineze cererea. Aceste măsuri afirmative sunt îndreptățite și necesa-
re pentru protecția în regim de urgență a victimei.

Totodată, în corespundere cu cerințele Convenției de la Istanbul, legile de procedură penală și 
civilă oferă agresorului dreptul de a ataca cu recurs actele judecătorești de aplicare a măsurilor de 
protecție a victimei violenței.

– sunt disponibile indiferent de, sau în plus față de, alte proceduri legale;
Referindu-se la aceste prevederi, Raportul explicativ la Convenție subliniază obligația de a 

asigura victimelor posibilitatea de a obține o ordonanță de restricție sau protecție indiferent dacă 
aleg sau nu să inițieze alte proceduri legale. Intenția de a solicita o ordonanță de protecție nu tre-
buie să fie condiționată de organul de urmărire penală în privința aceluiași agresor. De asemenea, 
ea nu trebuie să fie condiționată de inițierea procedurilor de divorț etc204.

Trebuie de menționat în această privință că, art. 11 din Legea nr. 45 prevede expres că victima 
are dreptul la asistență pentru recuperare fizică, psihologică și socială prin acțiuni speciale me-
dicale, psihologice, juridice și sociale. Acordarea serviciilor de protecție și asistență nu este con-
diționată de dorința victimei de a face declarații și a participa la procese de urmărire în justiție a 
agresorului205.

De asemenea, Legea nr. 45 a prevăzut procedura de emitere a ordinului de restricție de urgență 
ca o procedură distinctă de procedura penală sau contravențională, iar contestarea ordinului de 
restricție de urgență se face în instanța de judecată în condițiile contenciosului administrativ. 
Legislația națională prevede calea de obținere a ordonanței de protecție și în procedură civilă, 
inclusiv pentru a oferi victimei o mai mare libertate de alegere.

202 Art. 2151 al Codului de procedură penală, art. 2787 –2788 ale Codului de procedură civilă.

203 Art. 2786 al Codului de procedură civilă.

204 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 273.

205 Legea nr. 45, art. 11 alin. (21).
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Pe de altă parte, Legea nr. 45 prevede că aplicarea măsurilor de protecție nu împiedică inițierea 
procedurii de divorț, partajării averii comune, decăderii din drepturile părintești și altor acțiuni 
prevăzute de legislația în vigoare206.

– sunt permise a fi introduse în procedurile legale ulterioare.
Pe marginea acestui subiect, Raportul explicativ la Convenție descrie despre necesitatea in-

formării persoanelor care examinează alte proceduri legale în privința aceluiași agresor, despre 
emiterea ordonanței de protecție207.

Referința la emiterea ordonanței de protecție a victimei violenței este justificată și chiar ne-
cesară, ca element probatoriu, pentru soluționarea unor revendicări de siguranță a victimei, în 
condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Astfel, potrivit art. 2785 Cod de procedură civilă, cererea privind aplicarea măsurilor de pro-
tecție trebuie să indice la circumstanțele actului de violență, intensitatea, durata, consecințele 
suportate și alte circumstanțe care indică necesitatea aplicării măsurilor de protecție. Totodată, 
măsurile de protecție pot fi prelungite în cazul unei cereri repetate de comitere a faptelor de vio-
lență în familie în primul termen de aplicare a măsurilor de protecție sau al nerespectării condi-
țiilor prevăzute în ordonanța de protecție208.

Analizată din această perspectivă, legea de procedură penală stabilește drept una dintre condi-
țiile de reținere sau arestare a învinuitului și inculpatului, faptul încălcării ordonanței de protecție 
în cazul violenței în familie209.

Instrucțiunea metodică nr. 360, de asemenea, atribuie importanță stabilirii faptului emiterii 
ordonanței de protecție a victimei violenței. Potrivit Instrucțiunii210, în cazul sesizării Poliției 
despre violența în familie, angajații Poliției, care se deplasează la fața locului în calitate de organ 
de constatare, trebuie să verifice existența ordonanței de protecție pentru membrii familiei vizate 
sau acțiunea ordinului de restricție de urgență în privința agresorului. În procesul cercetării ca-
zului de violență în familie, reprezentantul organului de constatare va releva dacă există ordin de 
restricție de urgență sau ordonanță de protecție a victimelor violenței în familie, care dintre re-
stricțiile aplicate au fost încălcate. Pentru susținerea cererii de eliberare a ordonanței de protecție, 
angajatul poliției va anexa copiile ordonanțelor de protecție și informații referitoare la executarea 
acestora. La dosarul agresorilor familiali, aflați la evidența nominală, angajații poliției anexează, 
inclusiv copiile ordonanțelor de protecție emise de către instanța de judecată și ordinelor de re-
stricție de urgență eliberate211.

Codul familiei prevede, că în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, instanța ju-
decătorească va amâna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, 
cu excepția cauzelor de divorț pornite pe motivul violenței în familie confirmate prin probe.212 
Una dintre probele relevante în acest sens va constitui ordonanța de protecție a victimei violenței 
în familie.

206 Ibidem, art. 15 alin. (4).

207 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 274.

208 Art. 15 alin. (3) al Legii nr. 45 și art. 2788 din Codul de procedură civilă.

209 Art. 165 alin. (2) pct. 2) și art. 185 alin. (2) pct. 3) ale Codului de procedură penală.

210 Pct. 29, 73, 174, 208 ale Instrucțiunii metodice nr. 360.

211 Pct. 71,75,79 ale Instrucțiunii metodice nr. 360.

212 Codul familiei, art. 37.
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În contextul prevederilor alin. (3) art. 53 din Convenție, trebuie de menționat că, legislația 
națională recunoaște importanța instituirii măsurilor punitive pentru încălcarea măsurilor de 
protecție a victimei violenței în familie.

Astfel, prin Legea nr. 196/2016 a fost instituită răspunderea contravențională, în temeiul art. 
3181 Cod contravențional, pentru neexecutarea ordinului de restricție de urgență și răspunderea 
penală, în temeiul art. 3201 Cod penal, pentru neexecutarea măsurilor din ordonanța de protec-
ție a victimei violenței în familie. Normele menționate prevăd categorii de pedeapsă, inclusiv în 
cazul contravenției – arestul contravențional, iar în cazul infracțiunii – închisoare.

Din perspectiva constatărilor elucidate, considerăm că, legislația națională dispune de condiții 
de asigurare a protecției victimelor violenței în familie care, fiind supuse unor revizuiri în con-
textul propunerilor de lege ferenda formulate, vor răspunde cerințelor Convenției de la Istanbul 
către Părți, de a institui la nivel național a mecanismelor funcționale de protecție, imediată și 
eficientă, a victimelor violenței în familie.

Articolul 54. 
Investigații și dovezi

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că, în orice 
proceduri civile sau penale, dovezile referitoare la istoricul sexual și la conduita sexuală a (l) 
victimei vor fi permise doar atunci când sunt relevante și necesare.

Potrivit Raportului explicativ la Convenția de la Istanbul, în procedurile judiciare, probele 
legate de istoricul și conduita sexuală a victimei sunt utilizate uneori pentru a discredita probele 
prezentate de victimă. Este vorba, în special, despre cazurile de violență sexuală, inclusiv viol. 
S-a considerat necesar să se sublinieze că comportamentul sexual anterior al victimei nu trebuie 
considerat drept scuză pentru actele de violență, permițând iertarea agresorului sau diminuarea 
responsabilității sale. Totuși, probele legate de istoricul și conduita sexuală a victimei pot fi per-
mise sau apreciate, dar numai atunci când este relevant și necesar.

Legislația de procedură civilă213 stabilește că instanța de judecată poate dispune judecarea pri-
cinii în ședință închisă pentru a preveni divulgarea unor informații care se referă la aspectele 
intime ale vieții. Ședința poate fi declarată închisă pentru întregul proces sau numai pentru efec-
tuarea unor anumite acte procedurale.

Inviolabilitatea vieții private este protejată și în procedura penală. Astfel, în conformitate cu 
art. 15 Cod de procedură penală, orice persoană are dreptul la inviolabilitatea vieții private, la 
confidențialitatea vieții intime, familiale etc. În cursul procesului penal, nimeni nu este în drept 
să se implice în mod arbitrar și nelegitim în viața intimă a persoanei. La efectuarea acțiunilor pro-
cesuale nu poate fi acumulată fără necesitate informație despre viața privată și intimă a persoanei.

Totodată, art. 111 Cod de procedură penală stabilește că, în anumite cazuri, când poate fi 
prejudiciată viața intimă a părții vătămate, se interzice inculpatului învinuit de comiterea unei 

213 Codul de procedură civilă, art. 23.
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infracțiuni sexuale și apărătorului său să prezinte probe despre pretinsul caracter sau istoria per-
sonală a victimei, cu excepția cazului când instanța acordă această permisiune. Inculpatul poate 
înainta cerere președintelui ședinței de judecată privind prezentarea probelor despre pretinsul 
caracter sau istoria personală a părții vătămate. Această cerere se soluționează în ședință închisă, 
la care inculpatul și acuzarea vor avea posibilitatea să se pronunțe. În urma ședinței închise, in-
stanța va acorda permisiunea de a prezenta probe despre pretinsul caracter sau istoria personală a 
părții vătămate numai dacă se va convinge de relevanța unor asemenea probe și că omiterea lor ar 
putea să prejudicieze inculpatul astfel încât să afecteze achitarea lui în cazul în care administrarea 
acestor probe va fi interzisă. În asemenea cazuri, președintele ședinței va stabili limitele în care 
pot fi administrate aceste probe și adresate întrebări.

Considerăm că la acest capitol legislația națională este în corespundere cu spiritul normei ana-
lizate a Convenției de la Istanbul.

Articolul 55. 
Procedurile ex-parte și ex-officio

(1)   Părțile vor asigura faptul că investigațiile sau urmărirea judiciară a infracțiunilor stabilite 
în conformitate cu Articolele 35, 36, 37, 38 și 39 ale prezentei Convenții nu vor fi depen-
dente în întregime de o raportare sau plângere depusă de victimă, dacă infracțiunea a fost 
comisă în întregime sau parțial pe teritoriul său, precum și că procedurile pot continua 
chiar dacă victima își retrage declarația sau plângerea.

(2)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura, în confor-
mitate cu condițiile prevăzute de legislația internă, posibilitatea organizațiilor guverna-
mentale și neguvernamentale și consilierilor în violența domestică să asiste și/să sprijine 
victimele, la cererea lor, pe durata investigațiilor și a procedurilor judiciare privind infracți-
unile stabilite în conformitate cu prezenta Convenție.

În art. 276 alin. (1) Cod de procedură penală sunt indicate infracțiunile, urmărirea penală 
pentru comiterea cărora se pornește numai în baza plângerii prealabile a victimei. Potrivit acestei 
norme, la împăcarea părții vătămate cu bănuitul, învinuitul, inculpatul în procesele pornite în 
baza plângerii prealabile a victimei, urmărirea penală încetează.

În norma art. 276 alin. (1) CPP nu se regăsesc infracțiunile grave contra vieții și integrității, 
inclusiv vieții sexuale a victimei (cu excepția art. 173 Cod penal (Hărțuirea sexuală)), nu se regă-
sește nici infracțiunea prevăzută la art. 2011 CP (Violența în familie) sau alte norme ale Codului 
penal referitoare la infracțiuni comise în privința membrilor familiei. Astfel, urmărirea penală 
poate fi pornită în toate aceste cazuri și în lipsa plângerii prealabile din partea victimei.

Legislația națională, inclusiv art. 109 Cod penal (Împăcarea), nu prevede nici posibilitatea 
împăcării victimei cu agresorul în cazul violenței în familie, acest fapt fiind în corespundere de-
plină cu practica internațională în domeniul combaterii violenței domestice, inclusiv cu normele 
Convenției de la Istanbul, care stabilesc că infracțiunile de violență în familie sunt pasibile de pe-
deapsă indiferent de natura relației dintre victimă și agresor. Prin urmare, în condițiile legislației 
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penale în vigoare, urmărirea penală pe cauzele de violență în familie nu încetează la împăcarea 
părților.

Totuși, trebuie de avut în vedere că aplicabilitatea Convenției de la Istanbul nu se limitează 
la violența în familie. Analiza situației din această perspectivă constată că actualmente legislația 
națională, chiar dacă nu prevede condiția pornirii urmăririi penale exclusiv la plângerea victi-
mei, pe cauzele de violență sexuală (cu excepția infracțiunii de hărțuire sexuală), totuși, admite 
posibilitatea încetării procesului penal în legătură cu împăcarea părților, în cauzele penale pe 
infracțiuni privind viața sexuală.

Potrivit Studiului „Analiza practicii judiciare privind infracțiunile cu caracter sexual pentru 
identificarea lacunelor care privează victimele de remediu efectiv și protecție”214, din totalul de 
240 de cauze penale privind viața sexuală care au fost examinate, în 120 de cauze au fost depuse 
de către victimă cereri de încetare a procesului în legătură cu împăcarea părților. Au fost accep-
tate 83 de cereri de împăcare. De regulă, din conținutul deciziilor de încetare a procesului nu 
rezultă cercetarea motivelor împăcării și dacă consimțământul victimei este liber exprimat, fără 
influență și presiuni din partea făptuitorului.

Cele indicate confirmă că unele aspecte în legislația penală națională sunt dezavantajoase pen-
tru victima infracțiunii privind viața sexuală. Respectiv, au fost formulate propuneri de modifica-
re a legislației despre care s-a menționat mai sus, în cadrul analizei normei art. 48 din Convenție. 
Reiterăm că modificările propuse sunt determinate de necesitatea consolidării mecanismului de 
protecție a victimei violenței sexuale în cadrul procedurii penale și, concomitent, de ajustare a 
cadrului legislativ penal al Republicii Moldova la cerințele Convenției de la Istanbul care contestă 
încercarea de împăcare a agresorului cu victima în toate formele de violență acoperite de sfera de 
aplicare a Convenției, inclusiv violența sexuală.

Consolidarea mecanismului de protecție a victimei violenței în familie presupune, de rând cu 
altele, asigurarea asistenței corespunzătoare.

În conformitate cu art. 11 al Legii nr. 45, victimei violenței în familie i se garantează apărarea 
drepturilor și intereselor legitime, inclusiv dreptul la asistență pentru recuperare fizică, psiholo-
gică și socială; la asistență juridică primară și calificată gratuită; la asistență medicală în confor-
mitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie sunt obligate 
să reacționeze prompt la orice sesizare și să informeze victimele despre drepturile lor, despre 
autoritățile și instituțiile cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie; despre tipul 
serviciilor și organizațiile la care se pot adresa după ajutor; despre asistența disponibilă pentru 
ele; unde și cum pot depune o plângere și pot obține protecție; în ce măsură și în ce condiții au 
acces la consultanță sau asistență juridică; despre anularea ordonanței de protecție etc.

Totodată, Legea nr. 45 atribuie în sarcina autorităților centrale și locale să dezvolte partene-
riate sociale cu organizații neguvernamentale, inclusiv cu fundații, sindicate, patronate, cu or-
ganizații religioase, cu organisme internaționale care să contribuie la prevenirea și combaterea 
violenței în familie. Mai multe exemple de bune practici dezvăluie implicarea activă a sectorului 
asociativ în vederea oferirii unor servicii de asistență și suport informațional și psihologic victi-
melor violenței.

214 Centrul Internațional „La Strada”, Analiza practicii judiciare în RM „Asigurarea drepturilor victimelor infracțiunilor privind viața 
sexuală”, 2017; http://lastrada.md/ro.electronic.pdf.

http://lastrada.md/ro.electronic.pdf
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Cu toate acestea, cadrul legislativ în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie sau violenței sexuale nu prevede vreo normă care ar oferi victimei condiții de realizare 
a dreptului de a fi asistată de persoane de încredere, ori de câte ori consideră necesar, în cadrul 
proceselor de orice natură în fața autorităților publice.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de asistență a victimei și concomitent, în vederea ajustării 
cadrului legislativ al Republicii Moldova la cerințele Convenției de la Istanbul, mai sus au fost 
formulate propuneri de modificare a legislației de procedură penală (în contextul analizei art. 49 
din Convenție) și legislației de procedură civilă (în contextul analizei art. 50 din Convenție) care 
au drept scop să ofere suport legislativ în realizarea dreptului victimelor pe cauzele ce decurg din 
violența în familie și violența sexuală de a fi însoțite de persoane de încredere în cadrul cercetării 
cauzelor sau în ședințele de judecată, inclusiv în cele închise.

Articolul 56. 
Măsuri de protecție

(1)   Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a proteja drepturile și 
interesele victimelor, inclusiv nevoile lor speciale ca martori, în toate etapele investigațiilor 
și ale procedurilor judiciare, în special (prin):
a)  luarea de măsuri în vederea protecției lor, precum și protecției familiilor lor și a marto-

rilor față de intimidare, represalii și victimizare repetată;
b)  asigurarea faptului că victimele sunt informate, cel puțin în cazurile în care victimele și 

familia ar putea fi în pericol atunci când agresorul evadează sau este eliberat temporar 
sau definitiv;

c)  informarea lor, în condițiile prevăzute de legislația internă, cu privire la drepturile lor, 
la serviciile pe care le au la dispoziție și la traiectoria dată plângerii lor, la acuzații, la 
progresul general al investigației sau al procedurilor, la rolul lor în acestea, precum și la 
rezultatul cazului lor;

d)  dând posibilitatea victimelor, într-o manieră consecventă cu regulile procedurale ale 
legislației interne, să fie audiate, să furnizeze dovezi, să le fie prezentate, direct sau prin-
tr-un intermediar, și luate în considerare punctele de vedere, nevoile și preocupările;

e)  punerea la dispoziția victimelor de servicii de sprijin adecvate, astfel încât drepturile și 
interesele lor să fie prezentate cum se cuvine și luate în considerare;

f)   asigurarea faptului că se pot adopta măsuri pentru a proteja intimitatea și imaginea 
victimei;

g)  asigurarea faptului că se evită, dacă este posibil, contactul dintre victime și agresori în 
imobilele instanțelor de judecată și ale agențiilor guvernamentale de aplicare a legii;

h)  punerea la dispoziția victimelor de interpreți independenți și competenți, atunci când 
victimele sunt părți la proceduri sau atunci când furnizează dovezi;

i)   dând posibilitatea victimelor să depună mărturie în sala de judecată, conform regulilor 
prevăzute de legislația internă, fără a fi prezente sau, cel puțin, fără prezența pretinsului 
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agresor, în special prin utilizarea tehnologiilor de comunicații adecvate, atunci când 
sunt disponibile.

(2)   Unui copil victimă sau unui copil martor al violenței împotriva femeilor și al violenței 
domestic trebuie să îi fie oferite, dacă este cazul, măsuri de protecție speciale, luând în con-
siderare cele mai bune interese ale copilului.

Legislația procesual penală recunoaște calitatea de victimă oricărei persoane fizice căreia, prin 
infracțiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale, aceasta beneficiind în cadrul pro-
cesului penal de garanțiile, drepturile și obligațiile procesuale stabilite. Dacă se constată faptul 
cauzării prin infracțiune a prejudiciului moral, fizic sau material, prin ordonanța organului de 
urmărire penală victima, cu acordul său, obține calitatea procesuală de parte vătămată.

Reiterăm că, Legea nr. 45 garantează victimei violenței în familie apărarea drepturilor și inte-
reselor legitime. Autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie 
sunt obligate să reacționeze prompt la orice sesizare și să informeze victimele despre drepturile 
lor, despre autoritățile și instituțiile cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie; 
despre tipul serviciilor și organizațiile la care se pot adresa după ajutor; despre asistența disponi-
bilă pentru ele; unde și cum pot depune o plângere; despre procedura ce urmează după depune-
rea plângerii și rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obține protecție; în ce măsură și în 
ce condiții au acces la consultanță sau asistență juridică; dacă există un pericol pentru viața sau 
sănătatea lor în cazul eliberării unei persoane reținute sau condamnate; dacă a fost anulată ordo-
nanța de protecție. Acordarea serviciilor de protecție și asistență victimei nu este condiționată de 
dorința acesteia de a face declarații și a participa la procese de urmărire în justiție a agresorului.

Convenția de la Istanbul stabilește în art. 56 alin. (1) lista orientativă a procedurilor de protec-
ție a victimelor în cadrul procesului, necesar a fi consfințite în legislația națională:

a)  luarea măsurilor în vederea protecției victimelor, familiilor lor și martorilor față de intimida-
re, represalii și victimizare repetată;

Procesul penal, potrivit art. 1 al Codului de procedură penală, are ca scop protejarea persoanei 
de infracțiuni, precum și protejarea persoanei de faptele ilegale ale persoanelor cu funcții de răs-
pundere în activitatea lor legată de cercetarea infracțiunilor presupuse sau săvârșite.

În conformitate cu art. 60 Cod de procedură penală, partea vătămată în proces beneficiază de 
drepturile sale și își exercită obligațiile personal sau, dacă legea permite, prin reprezentanți. În 
cazul în care parte vătămată este un minor sau o persoană iresponsabilă, drepturile acesteia sunt 
exercitate de reprezentanți legali în modul stabilit. Examinarea corporală, precum și prelevarea 
mostrelor de eliminări ale corpului sau a altor mostre biologice de la partea vătămată fără acordul 
ei pot fi efectuate doar cu autorizarea judecătorului de instrucție. Aceste acțiuni nu pot fi între-
prinse în locurile sau circumstanțele în care există riscul traumatizării părții vătămate sau riscul 
violării drepturilor omului.

Dacă există temeiuri suficiente de a considera că partea vătămată, martorul, alți participanți 
la proces sau membrii familiei lor pot fi sau sunt amenințați cu moartea, cu aplicarea violenței, 
cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale, organul de urmărire penală 
și instanța de judecată sunt obligate să ia măsurile prevăzute de Legea cu privire la protecția 
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martorilor și altor participanți la procesul penal215. Măsurile de protecție pot fi aplicate singu-
re sau cumulat, inclusiv cu măsurile urgente și/sau cu măsurile de asistență în condițiile legii. 
Organul de urmărire penală, procurorul sau, în funcție de caz, instanța de judecată sunt obligați 
să ia măsuri pentru ocrotirea vieții, integrității corporale, libertății sau bunurilor participanților 
la proces. Hotărârea motivată a procurorului sau a instanței de judecată este obligatorie pentru 
organul abilitat cu protecția martorilor216. Pentru divulgarea informației despre persoana prote-
jată este prevăzută răspundere penală217.

Protecției victimei violenței în familie îi sunt consacrate și un șir de norme ale Legii nr. 45. Art. 
11 alin. (2) al Legii nr. 45 cere persoanelor cu funcție de răspundere, altor persoane care cunosc 
existența unui pericol pentru viața și sănătatea unei potențiale victime să comunice acest fapt au-
torităților abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie, ultimele trebuie să 
reacționeze prompt la orice sesizare. Reprezentanților autorităților abilitate cu funcții de preve-
nire și combatere a violenței în familie li se interzice să întreprindă acțiuni menite să descurajeze 
victima în denunțarea actelor de violență la care este supusă. Poliția este obligată să răspundă 
imediat la comunicările despre cazurile de violență în familie și să nu subestimeze importanța 
acțiunilor de contracarare a oricăror forme de violență în familie218.

Victima violenței în familie poate beneficia în temeiul Legii nr. 45 de măsuri urgente de pro-
tecție pentru înlăturarea situației de criză. În perioada de acțiune a ordinului de restricție de 
urgență, victima are dreptul să solicite eliberarea ordonanței de protecție, în condițiile procedurii 
penale sau în condițiile procedurii civile. Pentru neexecutarea ordinului de restricție de urgență 
este prevăzută răspundere contravențională în temeiul art. 3181 Cod contravențional, iar pentru 
neexecutarea măsurilor din ordonanța de protecție – răspundere penală în temeiul art. 3201 Cod 
penal.

Art. 15 al Legii nr. 45 indică condițiile de eliberare și enumeră măsurile de protecție a victimei 
violenței în familie, care își găsesc dezvoltare în normele de procedură penală și de procedură 
civilă.

Precum s-a menționat supra, recent a fost modificat Codul de procedură civilă219. Au fost ope-
rate unele modificări redacționale și în art. 2787 CPC, referitoare la textul măsurilor de protecție 
a victimei violenței în familie.

În vederea armonizării cadrului legislativ în acest domeniu, asigurând respectarea principiilor 
de coerență, consecvență și integritate organică a cadrului normativ în vigoare, corespunzător 
cerințelor art. 3 al Legii cu privire la actele normative, se propun unele modificări cu caracter de 
ajustare la normele juridice adoptate posterior.

215 Legea nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal// M. O. nr. 112–114 din 27.06.2008, 
art. 434.

216 Codul de procedură penală, art. 215.

217 Codul penal, art. 316.

218 Legea nr. 45, art. 12.

219 Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 17 din 05.04.2018 //M/O. nr. 142–148 din 04.05.2018, art. 277// 
a fost instituit compartimentul – B2 Aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie, Capitolul XXII2, art. 2783–2789.
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Modificări propuse:
1. Modificarea art. 15 alin. (1) din Legea nr. 45, după cum urmează:

–  la lit. a) se propune substituirea cuvântului „proprietate”cu sintagma „administrare și 
dreptului de dispoziție”;

–  lit. b) se propune în următoarea redacție: „b) obligarea de a sta departe de locul aflării 
victimei, la o distanță ce ar asigura securitatea victimei, excluzând orice contact vizual cu 
ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea”;

–  lit. g) se propune în următoarea redacție: „g) imitarea drepturilor în privința bunurilor 
comune cu victima”;

–  la lit. h) se propune substituirea cuvântului „dispariția”cu sintagma „pentru eliminarea”.
2. Modificarea art. 2151 alin. (3) din Codul de procedură penală, după cum urmează:

–  la lit. a) se propune substituirea cuvântului „proprietate”cu sintagma „administrarea și 
dreptului de dispoziție”;

–  lit. b) se propune în următoarea redacție: „b) obligarea de a sta departe de locul aflării 
victimei, la o distanță ce ar asigura securitatea victimei, excluzând orice contact vizual cu 
ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea”;

–  lit. e) se propune în următoarea redacție: „e) limitarea drepturilor în privința bunurilor 
comune cu victima”;

–  la lit. g) se propune substituirea cuvântului „dispariția”cu sintagma „pentru eliminarea”.

Este important de reținut că, în jurisprudența sa, inclusiv pe cazuri de violență în familie, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului pune accent deosebit pe eficiența mecanismului de exe-
cutare. Or, dreptul persoanei la un proces echitabil va fi iluzoriu, dacă ordinea internă a statului va 
admite ca o hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie să rămână inoperantă. Nerespectarea 
acestor obligații compromite sau anulează posesia, de către victimă, a drepturilor fundamentale 
ale omului.

Analizând din această perspectivă cadrul normativ în domeniu, se constată că, în conformi-
tate cu art. 15 alin. (2) al Legii nr. 45, ordonanța de protecție se comunică imediat subdiviziunii 
teritoriale a poliției din raza unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul agresorul, 
care asigură informarea neîntârziată a agresorului despre măsurile aplicate. În cazul eliberării 
ordonanței de protecție în privința copilului, este informată și autoritatea tutelară teritorială. În 
continuare Legea nr. 45 nu conține alte reglementări asupra procedurii de executare a ordonan-
ței de protecție, decât doar prevederi despre modul de supraveghere a îndeplinirii măsurilor de 
protecție stabilite. În acest sens, Legea nr. 45 prevede220 că supravegherea executării măsurilor 
de protecție a victimei violenței în familie, impuse prin ordinul de restricție de urgență și prin 
ordonanța de protecție, este de competența poliției, limitându-se la descrierea unor acțiuni ale 
organului de poliție de obligare a agresorului să părăsească locuința și de intervenție, inclusiv 
la comunicări despre nerespectarea sau tentativa de încălcare a măsurilor de protecție de către 
agresor.

220 Legea nr. 45, art. 15 alin. (5) și art. 152.



CAPITOLUL VI. INVESTIGAȚIE, URMĂRIRE JUDICIARĂ, LEGISLAȚIE PROCEDURALĂ ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE

— 180 —

Nu se menționează practic nimic în acest sens nici în Codul de procedură civilă, nici în Codul 
de procedură penală, decât doar prevederi cu caracter general, precum că încheierea/ordonanța 
de protecție se execută imediat, în conformitate cu legislația în vigoare221.

Codul de executare al Republicii Moldova222 nu conține reglementări în această privință, con-
statându-se și deficiențe de corelare cu prevederile relevante ale Legii nr. 45.

Aceste omisiuni de ordin legislativ, procedura de punere în executare a ordonanței de protec-
ție fiind reglementată în prezent doar de un act departamental223, pune în dificultate procesul de 
investigare a cauzelor pornite pentru neexecutarea măsurilor din ordonanța de protecție, fapt 
confirmat în repetate rânduri de organul Poliției224.

Pentru îmbunătățirea mecanismului de punere în executare a măsurilor de protecție, conside-
răm necesară operarea unor modificări și completări a cadrului normativ relevant.

Modificări propuse:
Completarea Codului de executare cu un capitol nou – Capitolul XII1 în următoarea redacție:
„Capitolul XII1 EXECUTAREA ORDONANȚEI DE PROTECȚIE ÎN CAZUL VIOLENȚEI 
ÎN FAMILIE”
Articolul 1561. Transmiterea ordonanței de protecție spre executare
(1)  După pronunțarea încheierii privind aplicarea măsurilor de protecție, instanța de judecată 

transmite de îndată ordonanța de protecție organului de poliție în a cărui rază teritorială se 
află domiciliul agresorului, pentru punerea imediată în executare. Trimiterea spre executa-
re a ordonanței de protecție revine instanței care a emis-o. Ordonanța de protecție se remite 
într-un număr de exemplare, corespunzător organelor care asigură executarea măsurilor de 
protecție stabilite, în conformitate cu art. 1562.

(2)  Ordonanța de protecție care prevede exclusiv măsura specificată în art. 2787 alin. (2) lit. 
f) din Codul de procedură civilă, respectiv art. 2151 alin. (3) lit. g) din Codul de procedură 
penală se trimite neîntârziat organului de probațiune în a cărui rază teritorială se află do-
miciliul agresorului.

(3)  Ordonanța de protecție care prevede exclusiv măsuri specificate în art. 2787 alin. (2) lit. e) și 
h) din Codul de procedură civilă se trimite neîntârziat autorității tutelare locale de la locul 
de domiciliu al copiilor.

(4)  În cazurile specificate la art. 1561 alin. (2) și alin. (3), instanța de judecată va expedia ordo-
nanța de protecție destinatarilor prin poștă, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire 
sau prin curier.

Articolul 1562. Organele care asigură executarea măsurilor din ordonanța de protecție
(1)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. a) – privind obligarea de 

a părăsi temporar locuința comună, lit. c), g) din Codul de procedură civilă, respectiv art. 
2151 alin. (3) lit. a) – privind obligarea de a părăsi temporar locuința comună, lit. c), e) din 
Codul de procedură penală, se asigură de către organul de poliție în a cărui rază teritorială 
se află domiciliul victimei. Măsura prevăzută la art. 2787 alin. (2) lit. i) Cod de procedură 

221 Codul de procedură penală, art. 2151 alin. (6) și Codul de procedură civilă, art. 2787 alin. (5).

222 Republicat: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 214–220 din 05.11.2010, art. 704.

223 Instrucțiunea metodică nr. 360.

224 Scrisoarea IGP nr. 34/835 din 27.04.2018; Scrisoarea MAI nr. 37/361 din 09.10.2018.
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civilă, respectiv la art. 2151 alin. (3) lit. h) din Codul de procedură penală, se asigură de 
către organul poliției în a cărui rază teritorială se află domiciliul agresorului.

(2)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. a) – privind obligarea de 
a sta departe de locuința victimei, lit. b), d), f), din Codul de procedură civilă, respectiv art. 
2151 alin. (3) lit. a) – privind obligarea de a sta departe de locuința victimei, lit. b), d), g) 
din Codul de procedură penală, se asigură de către organul de probațiune în a cărui rază 
teritorială se află domiciliul agresorului.

(3)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. h) din Codul de proce-
dură civilă – stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor minori și supravegherea 
executării măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură 
civilă, se asigură de autoritatea tutelară locală de la locul de domiciliu al copiilor.

(4)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2151 alin. (3) lit. f) din Codul de procedu-
ră penală – obligarea de a face un examen medical privind starea psihică și dependența de 
droguri/alcool și de a face tratament medical forțat de alcoolism/ narcomanie, se asigură de 
către instituțiile medicale specializate.

Articolul 1563. Organizarea punerii în executare a ordonanței de protecție
(1)  După recepționarea ordonanței de protecție, organul de poliție întreprinde acțiunile necesa-

re în vederea informării neîntârziate a agresorului despre măsurile aplicate.
(2)  Dacă agresorul nu se conformează cerințelor legale și nu permite accesul în încăpere, an-

gajatul poliției va pătrunde forțat în încăpere, aplicând la necesitate forța fizică și mijloace 
speciale.

(3)  Agresorului i se înmânează copia ordonanței de protecție și i se explică sensul măsurilor 
stabilite, drepturile și obligațiile care îi revin, răspunderea pentru neexecutarea sau eschi-
varea de la executarea ordonanței de protecție. Acțiunile efectuate în condițiile prezentului 
alineat vor fi consemnate în procesul-verbal privind înmânarea copiei ordonanței de pro-
tecție. Refuzul de a semna procesul-verbal se soluționează conform art. 29 alin. (2).

(4)  Organul de poliție informează victima despre măsurile aplicate prin ordonanța de protecție 
și explică modalitățile de apelare în cazul încălcării de către agresor a măsurilor stabilite.

(5)  Dacă ordonanța de protecție conține măsuri din cele specificate la art. 1562 alin. (2) organul 
de poliție, după efectuarea acțiunilor prevăzute la alin. (3) – (4), asigură escortarea agreso-
rului la organul de probațiune, cu prezentarea unui exemplar al ordonanței de protecție.

(6)  Dacă ordonanța de protecție conține măsuri din cele specificate la art. 1562 alin. (3) organul 
de poliție va informa agresorul despre necesitatea de a se prezenta la autoritatea tutelară 
locală și va expedia acesteia un exemplar al ordonanței de protecție.

(7)  Dacă ordonanța de protecție conține măsuri din cele specificate la art. 1562 alin. (4) organul 
de poliție va informa agresorul despre necesitatea de a se prezenta pentru examen medical. 
Concomitent, organul de poliție va coordona cu instituția medicală data și locul unde ur-
mează agresorul să se prezinte, expediind și un exemplar al ordonanței de protecție.

(8)  În cazurile specificate la art. 1561 alin. (2) și alin. (3), după recepționarea ordonanței de pro-
tecție, organele destinatare vor întreprinde acțiunile necesare în vederea informării neîntâr-
ziate a agresorului despre măsurile aplicate. Agresorului i se înmânează copia ordonanței 
de protecție și i se explică sensul măsurilor stabilite, drepturile și obligațiile care îi revin, 
răspunderea pentru neexecutarea sau eschivarea de la executarea ordonanței de protecție. 



CAPITOLUL VI. INVESTIGAȚIE, URMĂRIRE JUDICIARĂ, LEGISLAȚIE PROCEDURALĂ ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE

— 182 —

Acțiunile efectuate în condițiile prezentului alineat vor fi consemnate în procesul-verbal, 
privind înmânarea copiei ordonanței de protecție.

Articolul 1564. Asigurarea executării măsurilor privind obligarea de a părăsi temporar locuința 
comună și de interzicere a oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență cu victima sau 
cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea
(1)  Imediat după realizarea acțiunilor prevăzute la art. 1563 alin. (3), organul de poliție pro-

pune agresorului să părăsească benevol locuința și să predea cheile de la locuință, care sunt 
ulterior transmise victimei sau preluate spre păstrare provizorie la organul de poliție. Agre-
sorului i se permite să-și ia cu sine lucruri necesare pentru uz personal (haine, documente, 
obiecte de igienă etc.).

(2)  În cazul refuzului de a părăsi benevol locuința, organul de poliție aplică măsurile care se 
impun, în condițiile legii, pentru înfrângerea rezistenței opuse cerințelor legale.

(3)  Agresorul urmează să comunice organului de poliție o adresă de contact în perioada de 
aplicare a ordonanței de protecție. Dacă refuză să ofere această informație, agresorul nu 
poate pretinde încălcarea dreptului la corespondență.

(4)  În perioada de acțiune a măsurilor de protecție, organul de poliție efectuează vizite inopi-
nate la locuința victimei/agresorului. În cadrul vizitelor vor fi întreprinse acțiunile necesare, 
inclusiv explicații de la victimă, membrii familiei, alte persoane care pot comunica informa-
ție relevantă, în vederea constatării modului de executare a măsurilor de protecție stabilite. 
Materialele acumulate se anexează la dosarul de executare a ordonanței de protecție.

(5)  La orice comunicare despre nerespectarea sau tentativa de încălcare a măsurilor de protec-
ție de către agresor, organul de poliție va interveni imediat, în condițiile legislației.

Articolul 1565. Asigurarea executării măsurii de interzicere de a păstra și a purta armă
În cazul aplicării măsurii stabilite la art. 2787 alin. (2) lit. i) Cod de procedură civilă, respectiv 
art. 2151 alin. (3) lit. h) din Codul de procedură penală, organul de poliție va efectua neîntârziat 
ridicarea armelor și munițiilor, asigurând păstrarea lor în modul stabilit de legislație.
Articolul 1566. Asigurarea executării măsurilor privind obligarea de a sta departe de locuința 
victimei sau de a sta departe de locul aflării victimei, precum și de interzicere să se apropie de 
locul de muncă al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana 
protejată le frecventează
(1)  Organul de probațiune, care a recepționat ordonanța de protecție în condițiile art. 1563 alin. 

(5), explică agresorului modul de supraveghere a executării măsurilor de protecție stabilite, 
prin aplicarea monitorizării electronice, după care atașează agresorului dispozitivul special 
de monitorizare, în modul stabilit de lege.

(2)  Persoanei supuse monitorizării electronice i se stabilește, în funcție de circumstanțele indi-
viduale ale cazului și măsurile aplicate:
a)  zona de deplasare;
b)  zona și/sau locul unde este interzis să se deplaseze.

(3)  Asigurarea monitorizării electronice a agresorului se efectuează de către organul de pro-
bațiune, în modul stabilit. Organul de probațiune ține evidența agresorilor și a măsurilor 
aplicate.

(4)  Despre orice caz de încălcare, de către agresor, a obligațiilor în cadrul sistemului de moni-
torizare electronică, consilierul de probațiune comunică imediat organului de poliție, care 
se va deplasa neîntârziat la fața locului. Comunicarea organului de probațiune constituie 
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temei pentru inițierea, în condițiile legislației, a procedurii de cercetare a faptelor de neexe-
cutare intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

(5)  La expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecție, dacă ordonanța de protecție 
nu a fost prelungită, persoana supusă monitorizării electronice restituie utilajul electronic 
organului de probațiune.

(6)  În caz de deteriorare intenționată a utilajului de monitorizare electronică, persoana supusă 
monitorizării achită integral costul utilajului.

Articolul 1567. Asigurarea executării măsurii privind obligarea de a participa la un program 
special de tratament sau de consiliere pentru reducerea violenței sau pentru eliminarea ei
(1)  După recepționarea ordonanței de protecție și efectuarea acțiunilor prevăzute de art. 1563 

alin. (8), organul de probațiune dispune evaluarea psihosocială a agresorului, în vederea 
identificării măsurilor de asistență necesare (programelor probaționale de corecție a com-
portamentului social). Subiectul probațiunii semnează obligația de a se prezenta la organul 
de probațiune potrivit graficului stabilit.

(2)  Dacă agresorul nu s-a prezentat neîntemeiat la consilierul de probațiune, la solicitarea or-
ganului de probațiune, organul de poliție, în cel mult 3 zile, va asigura aducerea silită a 
agresorului la destinație. Concomitent, organul de poliție va iniția, în condițiile legislației, 
procedura de cercetare a faptelor de neexecutare intenționată sau eschivare de la executare 
a ordonanței de protecție.

(3)  Programele probaționale de corecție a comportamentului social, cu agresorii familiali, se 
desfășoară individual și/sau în grup.

(4)  Tipul programului probațional se stabilește de către consilierul de probațiune, reieșind din 
evaluările efectuate.

Articolul 1568. Asigurarea executării măsurii privind stabilirea unui regim temporar de vizi-
tare, de către agresor, a copiilor minori, precum și de obligarea de a contribui la întreținerea 
copiilor pe care îi are în comun cu victima
(1)  După recepționarea ordonanței de protecție în condițiile art. 1561 alin. (3) și art. 1563 alin. 

(6), autoritatea tutelară locală va realiza acțiunile prevăzute la art. 1563 alin. (8), aplicân-
du-le corespunzător.

(2)  Dacă agresorul nu se prezintă neîntemeiat la autoritatea tutelară locală, la solicitarea aces-
teia, organul de poliție, în cel mult 3 zile, asigură aducerea silită a agresorului. Concomi-
tent, organul de poliție va iniția, în condițiile legislației, procedura de cercetare a faptelor de 
neexecutare intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

(3)  Autoritatea tutelară asigură întocmirea neîntârziată a programului de vizitare a copiilor, în 
condițiile legislației. Programul de vizitare a copiilor poate să prevadă, după caz, în afară 
de periodicitatea (zilele) vizitelor și alte condiții – locul întâlnirii, prezența anumitor per-
soane, inclusiv reprezentantul autorității tutelare sau angajatul poliției etc. La întocmirea 
programului de vizitare a copiilor urmează de luat în considerare incidentele de violență 
anterioare și relațiile dintre agresor și părintele/persoana în îngrijirea căruia se află copiii.

(4)  Dacă agresorul încalcă condițiile programului de vizitare a copilului, autoritatea tutelară 
comunică acest fapt organului de poliție.

(5)  Agresorul execută obligația de a contribui la întreținerea copiilor pe care îi are în comun 
cu victimă, în perioada de acțiune a ordonanței de protecție, prin intermediul persoanei 
desemnate de autoritatea tutelară.
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(6)  Încălcarea, de către agresor, a condițiilor alin. (4) sau (5), constituie temei pentru organul 
de poliție de a iniția, în condițiile legislației, procedura de cercetare a faptelor de neexecuta-
re intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

Articolul 1569. Asigurarea executării măsurii privind obligarea de a face un examen medical 
privind starea psihică și dependența de droguri/alcool și de a face un tratament medical forțat 
de alcoolism/narcomanie
(1)  După ce i-au fost aduse la cunoștință prevederile ordonanței de protecție, în conformitate 

cu art. 1563 alin. (7), agresorul este obligat să se prezinte pentru efectuarea examenului 
medical sau pentru tratament, la data coordonată cu instituția medicală specializată.

(2)  Instituția medicală informează în termen de 5 zile, organul de poliție despre prezentarea 
persoanei pentru examen sau tratament medical și modul de respectare a regimului stabilit.

(3)  Dacă agresorul nu se prezintă benevol la instituția medicală sau se eschivează în orice mod 
de la examenul sau tratamentul medical, la solicitarea instituției medicale, organul de po-
liție, în perioada de acțiune a ordonanței de protecție, asigură aducerea silită a agresorului 
la destinație.

(4)  Comunicările instituției medicale despre neprezentarea agresorului la data stabilită, eschi-
varea în orice mod de la examenul sau tratamentul medical, nerespectarea regimului de 
tratament stabilit, constituie temei de inițiere a procesului de cercetare a faptelor de neexe-
cutare intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

Articolul 15610. Asigurarea executării măsurii privind limitarea drepturilor în privința bunuri-
lor comune cu victima
(1)  După realizarea acțiunilor prevăzute la art. 1563 alin. (3), organul de poliție va organiza, 

reieșind din circumstanțele individuale ale cazului, măsuri de supraveghere a modului cum 
este respectat dreptul victimei de a beneficia de bunul comun.

(2)  În perioada de acțiune a ordonanței de protecție, organul de poliție poate efectua vizite ino-
pinate, în cadrul cărora vor fi întreprinse acțiunile necesare în vederea constatării modului 
de executare a măsurii de protecție stabilite. Materialele acumulate se anexează la dosarul 
de executare a ordonanței de protecție.

(3)  La constatarea faptelor care indică la limitarea, de către agresor, a drepturilor victimei asu-
pra bunului comun, organul de poliție va iniția, în condițiile legislației, cercetarea faptelor 
de neexecutare intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

b)  asigurarea faptului că victimele sunt informate, cel puțin în cazurile în care victimele și fa-
milia ar putea fi în pericol atunci când agresorul evadează sau este eliberat temporar sau 
definitiv;

În conformitate cu art. 11 alin. (3) al Legii nr. 45, autoritățile abilitate cu funcții de prevenire 
și combatere a violenței în familie sunt obligate să informeze victimele despre drepturile lor, 
inclusiv, cum pot obține protecție dacă există un pericol pentru viața sau sănătatea lor, în cazul 
eliberării unei persoane reținute sau condamnate, sau dacă a fost anulată ordonanța de protecție.

Prevederile de referință nu-și găsesc reglementare și în alte acte normative, în special în Codul 
de executare, care stabilește modul și condițiile executării pedepsei, a măsurilor preventive și de 
siguranță. În acest fel, s-ar fi urmărit asigurarea dezvoltării mecanismului de realizare mai efici-
entă a drepturilor victimelor violenței în familie proclamate în Legea nr. 45.
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Totodată, având în vedere că Legea nr. 45 atribuie obligația de informare a victimelor des-
pre eliberarea persoanei reținute sau condamnate, autorităților abilitate cu funcții de prevenire 
și combatere a violenței în familie, se impune reincluderea în lege printre autoritățile abilitate 
cu funcții de prevenire și de combatere a violenței în familie și a Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. În această privință au fost formulate mai sus propuneri de modificare a legislați-
ei, în contextul analizei art. 45 din Convenție.

Or, pentru ajustarea cadrului normativ național la cerințele normei analizate a Convenției de 
la Istanbul, considerăm oportună propunerea de modificare a Codului de executare, după cum 
urmează:

Modificări propuse:
Capitolul XXII. Executarea pedepsei închisorii, Secțiunea 1. Dispoziții generale de completat 
cu o normă – art. 2181, având următoarea redacție:
„Articolul 2181. Informarea cu privire la expirarea termenului detenției
(1)   Cu cel puțin 10 zile înainte de eliberarea din detenție a condamnaților pentru violență în 

familie sau infracțiuni privind viața sexuală, urmare a executării integrale a termenului 
pedepsei penale privative de libertate sau a liberării înainte de termen, iar în caz de eva-
dare – neîntârziat, administrația penitenciarului este obligată să informeze despre aceasta 
organul de poliție din raza unității administrativ-teritoriale de domiciliu al victimei.

(2)   Organul de poliție va asigura informarea personală a victimei, în condiții de confidențiali-
tate, despre data eliberării condamnatului și va oferi consultanță în privința modalităților 
de obținere a protecției, în caz de necesitate”.

c)  informarea lor, în condițiile prevăzute de legislația internă, cu privire la drepturile lor, la 
serviciile pe care le au la dispoziție și la traiectoria dată plângerii lor, la acuzații, la progresul 
general al investigației sau al procedurilor, la rolul lor în acestea, precum și la rezultatul ca-
zului lor;

În conformitate cu art. 11 al Legii nr. 45, autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și com-
batere a violenței în familie sunt obligate să informeze victimele despre drepturile lor, despre 
autoritățile și instituțiile cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie; despre tipul 
serviciilor și organizațiile la care se pot adresa după ajutor; despre asistența disponibilă pentru 
ele; unde și cum pot depune o plângere; despre procedura ce urmează după depunerea plângerii 
și rolul lor după asemenea proceduri.

Potrivit art. 58–60 Cod de procedură penală, victima/partea vătămată este în drept, inclusiv să 
ia cunoștință de materialele cauzei penale din momentul încheierii urmăririi penale și să noteze 
orice informații din dosar; să participe la examinarea materialelor cauzei; să fie informată de ofi-
țerul de urmărire penală sau, după caz, de procuror despre toate hotărârile adoptate care se referă 
la drepturile și interesele sale, să primească gratuit, la solicitarea sa, copii de pe aceste hotărâri, 
precum și de pe hotărârea de încetare sau clasare a procesului în cauza respectivă, de neîncepere 
a urmăririi penale, copia de pe sentință, decizie sau de pe o altă hotărâre judecătorească definiti-
vă; să sesizeze procurorul ierarhic superior sau, după caz, instanța de judecată despre încălcarea 
termenului rezonabil etc.
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d)  dând posibilitatea victimelor, într-o manieră consecventă cu regulile procedurale ale legis-
lației interne, să fie audiate, să furnizeze dovezi, să le fie prezentate, direct sau printr-un 
intermediar, și luate în considerare punctele de vedere, nevoile și preocupările;

În conformitate cu art. 58–60 Cod de procedură penală, victima/partea vătămată este în drept 
să facă declarații și explicații; să prezinte documente și alte mijloace de probă; să facă obiecții 
împotriva acțiunilor organului de urmărire penală sau instanței de judecată și să ceară includerea 
obiecțiilor sale în procesul-verbal, să ceară recuzarea persoanei care efectuează urmărirea penală, 
judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului; să ia cunoștință 
de procesele-verbale ale acțiunilor procesuale la care a participat, să ceară completarea lor etc. 
Partea vătămată beneficiază de drepturile sale și își exercită obligațiile personal sau, dacă legea 
permite, prin reprezentanți. În cazul în care partea vătămată este un minor sau o persoană ires-
ponsabilă, drepturile acesteia sunt exercitate de reprezentanții ei legali în modul prevăzut de lege.

Dacă există motive temeinice de a considera că viața, integritatea corporală sau libertatea vic-
timei/părții vătămate, martorului ori a rudei apropiate a lor sunt în pericol în legătură cu de-
clarațiile pe care le face într-o cauză penală privind o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau 
excepțional de gravă și dacă există mijloacele tehnice respective, judecătorul de instrucție sau, 
după caz, instanța poate admite ca persoana respectivă să fie audiată fără a fi prezentă fizic la lo-
cul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfășoară ședința de judecată, 
prin intermediul unei teleconferințe cu circuit închis, cu imaginea și vocea distorsionate astfel 
încât să nu poată fi recunoscută. Declarațiile se înregistrează prin mijloace tehnice video, se con-
semnează integral în proces-verbal și pot fi utilizate ca mijloc de probă dacă sunt confirmate de 
alte probe225.

Trebuie de menționat că, de cele mai multe ori, investigarea violenței domestice este dificilă 
din cauza faptului că are loc în familie, respectiv, este mai ferită de public. În astfel de circumstan-
țe, partenerul sau rudele pot fi unicii martori care ar contribui la stabilirea adevărului pe cauză. 
Însă, norma art. 90 alin. (11) CPP prevede că rudele apropiate, precum soțul, soția, logodnicul, 
logodnica, concubinul, concubina bănuitului, învinuitului, inculpatului nu sunt obligate să facă 
declarații împotriva acestuia. Aceste prevederi sunt defectuoase pentru stabilirea adevărului pe 
cauză și asigurarea măsurilor descurajante de pedeapsă pentru agresor, în schimb, sunt impor-
tante pentru că nu o obligă la depunerea mărturiilor, expunând-o în consecință la intimidare, 
represalii și revictimizare.

e)  punerea la dispoziția victimelor a serviciilor de sprijin adecvate, astfel încât drepturile și in-
teresele lor să fie prezentate cum se cuvine și luate în considerare;

Art. 11 al Legii nr. 45 prevede că victimei i se garantează dreptul la asistență juridică primară 
și calificată gratuită conform legislației cu privire la asistența juridică garantată de stat.

Conform art. 58–60 Cod de procedură penală, victima/partea vătămată este în drept să fie 
reprezentată de un avocat ales, iar dacă nu are mijloace pentru a plăti avocatul, să fie asistată, 
în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat. Partea vătăma-
tă beneficiază de drepturile sale și își exercită obligațiile personal sau, dacă legea permite, prin 
reprezentanți.

E de menționat că, în contextul analizei art. 49 din Convenție, au fost formulate propuneri de 
modificare a legislației, care ar oferi garanții suplimentare în beneficiul victimei/părții vătămate 

225 Codul de procedură penală, art. 110.
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pe cauzele de violență în familie sau infracțiuni privind viața sexuală, dictate de necesitățile spe-
cifice ale victimelor acestor categorii deosebit de sensibile de infracțiuni, inclusiv să fie însoțite de 
persoana de încredere, alături de avocați, la toate cercetările, inclusiv la ședințele închise; să fie re-
ferite, în cursul procedurilor de urmărire penală și examinare judiciară, către servicii de asistență 
medicală, asistență psihologică și consiliere, în caz de necesitate, către servicii de adăpost etc.

Concomitent, pentru ca aceste norme să nu rămână declarative, a fost propusă completarea 
legii procesuale cu prevederi care pun în sarcina organelor de urmărire penală și a procurorului 
să asigure respectarea în cadrul procesului penal a drepturilor victimei/părții vătămate.

f)  asigurarea faptului că se pot adopta măsuri pentru a proteja intimitatea și imaginea victimei;
Această normă din Convenție solicită luarea de măsuri, dacă este cazul, pentru a preveni difu-

zarea publică a oricăror informații care pot duce la identificarea victimelor. Aceste cerințe, însă, 
nu împiedică dezvăluirea informațiilor respective în contextul procedurilor reale, cu scopul de a 
respecta principiul conform căruia ambele părți trebuie audiate, precum și drepturile inerente ale 
apărării în timpul urmăririi penale226.

Art. 11 al Legii nr. 45 prevede că viața privată și identitatea victimei sunt protejate. Înregistrarea, 
păstrarea și utilizarea datelor cu caracter personal privind victima se efectuează în conformitate 
cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011227.

Legislația de procedură civilă228 stabilește că instanța de judecată poate dispune judecarea pri-
cinii în ședință secretă pentru a preveni divulgarea unor informații care se referă la aspectele 
intime ale vieții. Ședința poate fi declarată secretă pentru întregul proces sau numai pentru efec-
tuarea unor anumite acte procedurale. Ședința secretă se desfășoară în prezența participanților 
la proces, iar în caz de necesitate la ea asistă, de asemenea, martorul, expertul, specialistul și 
interpretul. Instanța judecătorească ia măsurile de rigoare în vederea păstrării informației despre 
viața intimă a persoanei. Participanții la proces care asistă la actele procesuale sunt somați de răs-
punderea în cazul divulgării lor. Judecarea cauzei în ședință secretă se efectuează cu respectarea 
tuturor regulilor de procedură civilă.

Inviolabilitatea vieții private este protejată și în procedura penală. Astfel, în conformitate cu 
art. 15 Cod de procedură penală, orice persoană are dreptul la inviolabilitatea vieții private, la 
confidențialitatea vieții intime, familiale etc. În cursul procesului penal, nimeni nu este în drept 
să se implice în mod arbitrar și nelegitim în viața intimă a persoanei. La efectuarea acțiuni-
lor procesuale nu poate fi acumulată fără necesitate informație despre viața privată și intimă 
a persoanei. La cererea organului de urmărire penală și a instanței de judecată, participanții la 
acțiunile procesuale sunt obligați să nu divulge asemenea informații și despre aceasta se ia un 
angajament în scris. Probele care confirmă informația despre viața privată și intimă a persoanei, 
la cererea acesteia, se examinează în ședință de judecată închisă. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cadrul procesului penal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind 
protecția datelor cu caracter personal.

În contextul analizei art. 49 din Convenție au fost formulate propuneri de completare a nor-
melor art. 58–60 CPP referitoare la drepturile și obligațiile victimei/părții vătămate, inclusiv cu 
prevederi exprese despre asigurarea, la solicitare, a dreptului la intimitate. Astfel, s-a urmărit 

226 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 289.

227 Monitorul Oficial nr. 170–175 din 14.10.2011, art. 492.

228 Codul de procedură civilă, art. 23.

http://weblex.md/item/view/id/89a263575ab4deb72989a7c2e7a79ab2
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oferirea garanțiilor suplimentare în această privință victimei/părții vătămate pe cauzele de vio-
lență în familie sau infracțiuni privind viața sexuală.

g)  asigurarea faptului că se evită, dacă este posibil, contactul dintre victime și agresori în imo-
bilele instanțelor de judecată și ale agențiilor guvernamentale de aplicare a legii;

Norma de referință din Convenție prevede protecția victimelor, în special, prin prevenirea 
traumatizării lor din cauza contactului cu presupusul autor al faptei în încăperile instanțelor de 
judecată și ale autorităților de urmărire. Această prevedere se aplică în toate etapele urmăririi pe-
nale (inclusiv cercetare), cu câteva excepții: organele de urmărire și autoritatea judiciară trebuie 
să aibă capacitatea de a renunța la această cerință, de exemplu, atunci când victima dorește să 
participe la audieri sau când contactul dintre victimă și agresorul bănuit este necesar sau util229.

În conformitate cu art. 113 Cod de procedură penală, în cazul în care există divergențe între 
declarațiile persoanelor audiate în aceeași cauză, se procedează la confruntarea acestor persoane, 
inclusiv cu cele ale căror declarații sunt defavorabile bănuitului, învinuitului. Confruntarea se 
efectuează de către organul de urmărire penală din oficiu sau la cererea participanților la proces. 
Audierea persoanelor confruntate se face cu respectarea dispozițiilor privitoare la audierea mar-
torului sau învinuitului, care se aplică în modul corespunzător. Persoanele confruntate se audiază 
privitor la relațiile dintre ele, la faptele și circumstanțele în privința cărora declarațiile depuse 
anterior se contrazic. După audierea declarațiilor, persoanele confruntate pot să-și pună reciproc 
întrebări și răspund la întrebările persoanei care efectuează acțiunea procesuală. Declarațiile per-
soanelor confruntate se consemnează în proces-verbal. Niciun minor nu va fi obligat să participe 
la confruntarea cu persoana învinuită de infracțiuni contra integrității lui fizice și/sau morale.

Astfel, norma invocată admite posibilitatea confruntării dintre victimă și presupusul infractor 
pe orice cauză penală, inclusiv pentru înlăturarea divergențelor pe marginea circumstanțelor de-
favorabile bănuitului, învinuitului. Decizia privind desfășurarea acestei acțiuni procesuale apar-
ține în exclusivitate organului de urmărire penală, indiferent de dorința părților. Excepție este 
prevăzută doar pentru minori, care nu pot fi obligați să participe la confruntare, aceștia urmând 
să participe la confruntări doar la dorință, însă acest privilegiu se oferă doar pe cauzele de comi-
tere a infracțiunilor contra integrității fizice și/sau morale a minorului.

În contextul analizei art. 49 din Convenție, au fost formulate propuneri de completare a nor-
melor art. 58–60 CPP referitoare la drepturile și obligațiile victimei/părții vătămate, inclusiv cu 
prevederi exprese despre dreptul victimei/părții vătămate pe cauzele de violență în familie sau 
infracțiuni privind viața sexuală la audieri în condiții prietenoase și de a refuza confruntarea cu 
bănuitul, învinuitul, inculpatul. Astfel, s-a urmărit oferirea garanțiilor suplimentare în această 
privință victimelor, reieșind din specificul acestor infracțiuni, comise în circumstanțe deosebit 
de traumatizante pentru ele.

Totodată, considerăm binevenite propuneri de modificare și completare a normei art. 113 
CPP, în vederea consolidării condițiilor de asigurare a garanțiilor suplimentare victimelor violen-
ței în familie și infracțiunilor privind viața sexuală.

229 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 290.
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Modificări propuse:
Completarea art. 113 Cod de procedură penală cu un alineat nou – alineatul (7) în următoa-
rea redacție:
„(7)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), confruntarea victimei/părții vătămate cu 

persoana bănuită, învinuită pe cauzele de violență în familie și infracțiuni privind viața se-
xuală se desfășoară cu acordul victimei/părții vătămate. În lipsa acordului victimei/părții 
vătămate, confruntarea poate avea loc în baza ordonanței motivate a organului de urmă-
rire penală, cu invocarea circumstanțelor importante pentru stabilirea adevărului, care nu 
pot fi soluționate în alt mod”.

În altă ordine de idei, urmează de menționat că, la soluționarea cererii de eliberare a ordonan-
ței de protecție în procedură civilă, norma art. 2786 stabilește că instanța de judecată poate decide 
citarea pentru audiere în ședință de judecată a presupusului agresor. Declarația independentă a 
victimei este suficientă pentru emiterea ordonanței de protecție în caz de pericol iminent de co-
mitere a violenței fizice. Neprezentarea presupusului agresor la ședința de judecată nu împiedică 
instanța să examineze cererea.

Astfel, legislația în vigoare oferă posibilitatea examinării cauzei fără participarea la proces a 
presupusului agresor.

Totuși, în cadrul monitorizării proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență 
sexuală și trafic de ființe umane230 s-a constatat că, uneori, instanța de judecată consideră prezen-
ța agresorului în ședința de judecată drept obligatorie și depune efort pentru a-l avea prezent în 
ședință. Însă, reieșind din comportamentul victimelor și agresorilor în proces, pare a fi extrem de 
dificil pentru victima violenței în familie să facă declarații independente în prezența agresorului.

Circumstanțele constatate au determinat necesitatea, în contextul analizei art. 50 din Convenție, 
de a formula unele propuneri de completare a legislației pentru a asigura garanții sporite victimei 
în acest sens. Astfel, redacția nou propusă a art. 2786 CPC prevede că în ședința de judecată victi-
ma va fi audiată în lipsa agresorului. Instanța de judecată va folosi metodele de comunicare care 
corespund stării și situației persoanei audiate. Declarația independentă a victimei este suficientă 
pentru emiterea ordonanței de protecție în caz de pericol iminent de comitere a violenței fizice. 
Dacă instanța a decis în privința audierii în ședința de judecată și a presupusului agresor, acesta 
va putea fi audiat în prezența victimei, doar cu acordul acesteia.

Aceste propuneri de lege ferenda urmăresc, inclusiv evitarea, pe cât posibil, a contactului din-
tre victimă și agresor în instanța de judecată.

h)  punerea la dispoziția victimelor de interpreți independenți și competenți, atunci când victi-
mele sunt părți la proceduri sau atunci când furnizează dovezi;

Potrivit legislației, la desfășurarea procesului penal și la judecarea pricinilor civile231, persoana 
care nu posedă sau nu vorbește limba de stat are dreptul să ia cunoștință de toate actele și mate-
rialele, să vorbească în fața organului de urmărire penală și în instanța de judecată prin interpret.

În conformitate cu art. 85 Cod de procedură penală, interpretul sau traducătorul este persoa-
na care cunoaște limbile necesare și terminologia juridică, nu este interesată în cauza penală și 

230 Proiectul „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie” implementat de A.O. 
„Centrul de Drept al Femeilor, cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.

231 Codul de procedură penală, art. 16; Codul de procedură civilă, art. 24.
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acceptă să participe în această calitate. Interpretul, traducătorul poate fi numit din rândul persoa-
nelor propuse de către participanții la procesul penal. Înainte de a începe efectuarea acțiunii pro-
cesuale, organul de urmărire penală sau instanța de judecată stabilește identitatea și competența 
interpretului, traducătorului și îl previne de răspunderea penală pentru traducerea intenționat 
greșită sau pentru eschivarea de la îndeplinirea obligațiilor sale. Interpretul, traducătorul, potrivit 
art. 87 CPP, nu poate participa în procedură și urmează a fi recuzat, inclusiv dacă se află în relații 
de rudenie sau în alte relații de dependență personală cu persoana care efectuează urmărirea 
penală, cu judecătorul, în funcție de serviciu de vreuna din părți, dacă se constată incompetența 
lui etc.

i)  dând posibilitatea victimelor să depună mărturie în sala de judecată, conform regulilor pre-
văzute de legislația internă, fără a fi prezente sau, cel puțin, fără prezența pretinsului agresor, 
în special prin utilizarea tehnologiilor de comunicații adecvate, atunci când sunt disponibile.

Despre condițiile oferite de legislație privind depunerea mărturiilor, inclusiv cu utilizarea teh-
nologiilor de comunicație și fără prezența pretinsului agresor, s-a menționat mai sus. Prin urma-
re considerăm lipsită de relevanță descrierea repetată a cadrului normativ la acest capitol.

(2)  Unui copil victimă sau unui copil martor al violenței împotriva femeilor și al violenței do-
mestice trebuie să îi fie oferite, dacă este cazul, măsuri de protecție speciale, luând în conside-
rare cele mai bune interese ale copilului.

În contextul prevederilor alin. (2) art. 56 din Convenție, trebuie de menționat că legislația 
națională conține reglementări referitoare la condiții speciale de tratament și protecție, având în 
vedere gradul sporit de vulnerabilitate a minorului.

Martorul minor are dreptul să fie reprezentat la toate etapele procesului de un reprezentant 
legal și de avocat; să fie confidențial în toate etapele procesului penal; să facă declarații în limba 
lui maternă sau într-o limbă pe care o vorbește și să fie asistat gratuit de un interpret. Martorul 
minor înainte de începerea audierii nu depune jurământ. Utilizarea forței fizice împotriva unui 
martor minor, inclusiv aducerea forțată, este interzisă în toate fazele procesului penal. Niciun 
minor nu va fi obligat să participe la confruntarea cu persoana învinuită de infracțiuni contra 
integrității lui fizice și/sau morale. Martorul minor cu vârsta de 16–18 ani dispune de dreptul de 
a fi informat despre toate cererile făcute de reprezentantul lui, precum și de a formula obiecții 
asupra acestor acțiuni. În cazul în care, după o discuție în comun, martorul minor nu și-a retras 
obiecțiile, reprezentantul legal trebuie să-și retragă cererea232.

Victima/partea vătămată sau martorii minori, în vârstă de până la 14 ani, sunt audiați în ca-
uzele penale privind infracțiunile cu caracter sexual sau violența în familie, precum și în alte 
cazuri în care interesele justiției sau ale minorului o cer, în condiții speciale. Audierea acestora 
se efectuează de către judecătorul de instrucție în spații special amenajate, dotate cu mijloace 
de înregistrare audio/video, prin intermediul unui intervievator. Minorul și intervievatorul se 
află într-o cameră separată de judecătorul de instrucție și ceilalți participanți la această acțiune 
procesuală, ultimii fiind în drept să formuleze întrebări, care sunt puse prin intermediul judecă-
torului de instrucție. Declarațiile se înregistrează prin mijloace audio/video și se consemnează 
integral într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu normele procesuale233.

232 Codul de procedură penală, art. 481, 4811.

233 Ibidem, art. 1101.
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Potrivit art. 371 Cod de procedură penală, în cazul în care martorul minor în vârstă de până la 
14 ani a dat declarații în conformitate cu prevederile art. 1101, citirea acestor declarații și repro-
ducerea înregistrării audio/video a acestora vor înlocui audierea personală a minorului pentru 
a reduce o posibilă traumatizare a acestuia, cu excepția cazurilor în care, reieșind din circum-
stanțele cauzei, instanța de judecată consideră că minorul trebuie să dea declarații în ședința de 
judecată. Audierea repetată a minorului trebuie evitată în măsura în care acest lucru este posibil.

Potrivit art. 9 al Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor 
separați de părinți, autoritatea tutelară locală, în a cărei rază este locul aflării copilului, dispune 
evaluarea inițială a situației copilului, inclusiv în cazurile de violență în familie, în vederea con-
statării pericolului pentru viața și sănătatea copilului. La necesitate asigură realizarea măsurilor 
urgente de protecție a copiilor, inclusiv, luarea copilului de la părinți sau de la persoanele în gri-
ja cărora acesta se află, comunicând acest fapt procurorului în termen de cel mult 24 de ore234. 
Procedura de luare a copilului de la părinți sau de la persoanele în grija cărora acesta se află se 
efectuează cu participarea obligatorie a autorității tutelare locale, a specialistului pentru protec-
ția drepturilor copilului, a asistentului social comunitar, a medicului/asistentului medicului de 
familie și a ofițerului de sector al poliției. Autoritățile tutelare locale și cele teritoriale din diferite 
unități administrativ-teritoriale sunt obligate să coopereze în domeniul protecției copilului prin 
obținerea și transmiterea informațiilor și a documentelor necesare pentru identificarea, evalu-
area și acordarea asistenței copiilor235. Mecanismul intersectorial de cooperare pentru identifi-
carea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale 
violenței este stabilit în Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru 
identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime 
ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 
8 aprilie 2014236.

Articolul 57. 
Asistența judiciară

Părțile vor stipula dreptul la asistență judiciară și la asistență judiciară gratuită pentru victime, 
în condițiile prevăzute de legislația lor internă.

Legea nr. 45 stabilește victimei violenței în familie dreptul la asistență juridică primară și cali-
ficată gratuită conform legislației cu privire la asistența juridică garantată de stat.

Autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie sunt obligate să 
informeze victimele cum și în ce condiții au acces la consultanță sau asistență juridică calificată.

234 Legea nr. 140, art. 10.

235 Ibidem, art. 19.

236 Monitorul Oficial nr. 92–98 art. 297 din 18.04.2014.
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Conform Legii nr. 198 din 26 07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (Legea 
nr. 198)237, cu modificările și completările operate prinLegea nr. 196/2016, victimele violenței pot 
beneficia de asistență juridică primară și asistență juridică calificată. Asistență juridică poate fi 
solicitată de victimele violenței în familie, indiferent de nivelul veniturilor, la orice etapă a pro-
cesului penal, iar în cauze civile, și până la inițierea procesului. Cu regret, legea menționată nu 
prevede asemenea facilități și pentru victima infracțiunilor cu caracter sexual care, de asemenea, 
dezvăluie o stare vădită de vulnerabilitate.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de tratament ale victimei violenței sexuale, și concomitent, în 
vederea ajustării cadrului legislativ al Republicii Moldova, la cerințele Convenției de la Istanbul, 
mai sus au fost formulate propuneri de modificare a legislației de procedură penală (în contextul 
analizei art. 49 din Convenție), care au drept scop să ofere și acesteia garanții procesuale supli-
mentare, inclusiv de a fi asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică 
garantată de stat.

Totodată, pentru ca aceste propuneri să aibă efectul scontat sunt necesare și unele modificări 
și completări în Legea nr. 198 cu privire la asistența juridică garantată de stat.

Modificări propuse:
Dispoziția alineatului (11) art. 19 în redacție nouă, cu următorul cuprins:
„(11)  Au dreptul la asistență juridică calificată copiii victime ale infracțiunilor, victimele violen-

ței în familie, victimele infracțiunilor privind viața sexuală”.

Totodată, trebuie de reținut că, în vederea perfecționării mecanismului de protecție a victimei 
violenței în familie pe dimensiunea civilă, au fost operate modificări și în legislația procesuală ci-
vilă, care prevăd că la examinarea cererii de aplicare a măsurilor de protecție a victimei violenței 
în familie, instanța de judecată solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Național 
pentru Asistență Juridică Garantată de Stat desemnarea neîntârziată a unui avocat, pentru apă-
rarea intereselor victimei.

Cu toate acestea, până în prezent lipsește o procedură clară de desemnare a avocatului pentru 
acordarea asistenței juridice garantate de stat pe aceste cauze. În cadrul programului de moni-
torizare „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență 
în familie”238, în circa 20% din cauzele civile privind aplicarea măsurilor de protecție, care au 
fost supuse monitorizării, victimelor violenței în familie nu le-a fost asigurată asistența juridică 
garantată de stat, deși legislația în domeniu conține norme imperative care prescriu asistența vic-
timei în proces de un avocat numit, dacă ea nu este asistată de un avocat ales. Astfel, accesul larg 
al victimelor și potențialelor victime ale violenței în bază de gen, inclusiv ale violenței în familie 
și violenței sexuale, la asistența juridică garantată de stat, mai rămâne un deziderat.

Legea nr. 198 nu specifică clar dreptul victimelor acestor categorii de infracțiuni de a beneficia 
de asistența juridică de urgență, precum beneficiază în unele situații făptașii.

Asistență juridică de urgență se impune nu doar la examinarea cererii privind eliberarea or-
donanței de urgență care se desfășoară, conform legislației, în termeni limitați, dar și în cazul 

237 Monitorul Oficial nr. 157–160 din 05.10.2007, art. 614.

238 Proiectul „Consolidarea răspunsului sistemului judiciar și al procurorilor la cazurile de violență în familie” implementat de A.O. 
„Centrul de Drept al Femeilor” cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.



— 193 —

CAPITOLUL VI. INVESTIGAȚIE, URMĂRIRE JUDICIARĂ, LEGISLAȚIE PROCEDURALĂ ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE

sesizării despre infracțiunea de violență în familie sau infracțiunea privind viața sexuală, care 
prin caracterul său sunt diferite de alte cauze, fapt evidențiat și de Convenția de la Istanbul.

Modificări propuse:
1. Completarea Legii nr. 198, art. 19 alin. (1) cu o literă nouă  – litera b1), cu următorul 

cuprins:
„b1)  au nevoie de asistență juridică de urgență în cazul depunerii cererii privind aplicarea 

măsurilor de protecție în condițiile art. 2786 Cod de procedură civilă sau în cazul depu-
nerii plângerii despre săvârșirea violenței în familie, infracțiunii privind viața sexuală 
sau trafic de ființa umane”.

2. În art. 26 alin. (31) se propune substituirea textului „și victima violenței în familie poate” 
cu textul „cu excepția cazurilor care necesită asistență juridică de urgență, poate”;

3. Completarea art. 28 cu un alineat nou – alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11)  În cazul în care persoana necesită asistență juridică de urgență, în conformitate cu art. 

19 alin. (1) lit. b1), la solicitarea acestei persoane, a instanței de judecată care exami-
nează cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție sau a organului sesizat referitor 
la săvârșirea infracțiunii privind viața sexuală, violență în familie sau trafic de ființe 
umane, oficiul teritorial este obligat să acorde asistență juridică de urgență prin nu-
mirea unui avocat de serviciu, din lista avocaților specializați în asistența victimelor”.

4. Art. 28 alin. (3) de expus în redacție nouă, cu următorul cuprins:
„(3)  Fiecare oficiu teritorial dispune de o listă proprie a avocaților de serviciu și asigură 

includerea în graficul de serviciu a avocaților specializați în asistența victimelor”.
5. Art. 28 alin. (5) de expus în redacție nouă, cu următorul cuprins:

„(5)  Avocatul de serviciu acordă asistența juridică în perioada reținerii persoanei, în pe-
rioada procesului de examinare a cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție și 
la etapa depunerii plângerii și acțiunilor procesuale efectuate cu participarea victimei 
infracțiunii privind viața sexuală, violență în familie sau trafic de ființe umane”.

Propunerile sus-menționate urmăresc atribuirea cauzelor penale de violență sexuală și violen-
ță în familie, precum și cauzelor civile de examinare a cererilor pentru eliberarea ordonanței de 
protecție a victimelor violenței în familie la categoria cazurilor care impun acordarea asistenței 
juridice de urgență. Aceasta este necesar, având în vedere și impactul asupra stării victimei în 
aceste cazuri, care impune necesitatea asigurării protecției adecvate și, mai ales, a asistenței ime-
diate a victimei. Or, cel mai des, în astfel de situații, victima nu are altă sursă de sprijin și încura-
jare pentru a face față provocărilor de moment.

Urmează de menționat că rezultatele monitorizării proceselor de judecată, despre care s-a 
menționat mai sus, care au cuprins și cauzele contravenționale de violență în familie, n-au con-
statat niciun caz în care victima violenței în familie să beneficieze în procesul contravențional de 
asistență juridică garantată de stat, deși legislația le oferă victimelor violenței în familie această 
oportunitate

Una dintre problemele pentru accesul efectiv al victimelor violenței în familie la serviciile de 
asistență juridică garantată de stat în procedura contravențională ar constitui imperfecțiunile 
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cadrului legislativ, inclusiv privind modalitatea de informare a victimelor cu privire la drepturile 
procesuale.

Astfel, la deschiderea procesului de examinare a cauzei contravenționale, victimelor li se aduc 
la cunoștință drepturile și obligațiile lor, prevăzute în art. 387 din Codul contravențional. Însă, 
această normă indică doar despre dreptul victimei de a fi asistată în procesul contravențional de 
un apărător ales. Legea contravențională nu stabilește dreptul victimei la asistență juridică garan-
tată de stat.

Pentru a depăși această situație și a le oferi victimelor posibilitatea de a beneficia efectiv de 
asistența juridică garantată de stat în procesul contravențional, o soluție ar putea fi completarea 
art. 387 din Codul contravențional cu prevederi care să stipuleze clar dreptul victimei la asistență 
juridică, conform legislației cu privire la asistența juridică garantată de stat.

Modificări propuse:
1. Dispoziția art. 387 alin. (3) lit. e) al Codului contravențional al Republicii Moldova se 

propune în următoarea redacție:
„e)  să fie asistată în procesul contravențional de un avocat, iar dacă nu dispune de suficiente 

mijloace financiare pentru serviciile unui avocat ales, să-i fie asigurată asistență juridi-
că garantată de stat, în condițiile legii”.

2. Pentru ca aceste prevederi să nu rămână declarative, considerăm necesar de a pune în sar-
cina autorităților competente să asigure respectarea în cadrul procesului contravențional 
a drepturilor proclamate ale victimei.
În această ordine de idei, se propune în art. 378 alin. (3) Cod contravențional sintagma 
„persoanei pasibile de răspundere contravențională dreptul ei de a fi asistată de un apără-
tor” de substituit cu sintagma „victimei și persoanei pasibile de răspundere contravențio-
nală dreptul lor la asistență juridică, în condițiile legii”.

Articolul 58. 
Termenul de prescripție

Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că termenul 
de prescripție pentru inițierea oricăror proceduri legale cu privire la infracțiunile stabilite în 
conformitate cu Articolele 36, 37, 38 și 39 ale prezentei Convenții vor fi continuate pentru o 
perioadă de timp care este suficientă și proporțională cu gravitatea infracțiunii în cauză, pentru 
a permite inițierea eficientă a procedurilor după ce victima a atins vârsta majoratului.

Cu referință la norma menționată, Raportul explicativ la Convenția de la Istanbul239 sublini-
ază că termenul de prescripție pentru pornirea unei proceduri juridice va constitui o perioadă 

239 Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Raport explicativ, pct. 296–297.
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suficientă pentru a permite o inițiere eficientă a procedurii după ce victima va atinge majoratul. 
Obligația respectivă se aplică numai în legătură cu minorul victimă, care este deseori incapabil, 
din diverse motive, să raporteze încălcările comise împotriva sa înainte de vârsta majoratului. 
Expresia „o perioadă suficientă pentru a permite o inițiere eficientă a procedurii” înseamnă, în pri-
mul rând, că după ce minorii devin adulți, ei trebuie să aibă la dispoziție un timp suficient pentru 
depășirea traumatismelor suferite, putând astfel să depună o plângere și, în al doilea rând, că 
organele de urmărire trebuie să fie în stare să înainteze acuzații pentru încălcările comise. Pentru 
a respecta cerințele de proporționalitate care se aplică în urmărirea penală, Convenția s-a limitat 
la art. 36, 37, 38 și 39, în privința cărora a considerat că se justifică extinderea termenului de pre-
scripție. Cu toate acestea, alineatul 2 din articolul 78 al Convenției, cu privire la rezerve, permite 
statelor-părți să nu aplice acest principiu sau să-l aplice doar în anumite cazuri sau condiții în 
privința articolelor 37, 38 și 39.

Astfel, Convenția de la Istanbul nu lasă drept de alternativă doar în privința normei art. 36, 
care se referă la violența sexuală. În conformitate cu prevederile art. 53 Cod penal, persoana care 
a săvârșit o faptă ce conține semnele componenței de infracțiune poate fi liberată de răspundere 
penală de către procuror în cadrul urmăririi penale și de către instanța de judecată la judecarea 
cauzei, inclusiv în cazul prescripției de tragere la răspundere penală, conform art. 60 Cod penal.

Articolul 60. Prescripția tragerii la răspundere penală
(1)  Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvârșirii infracțiunii au expirat 

următoarele termene:
a)  2 ani de la săvârșirea unei infracțiuni ușoare;
b)  5 ani de la săvârșirea unei infracțiuni mai puțin grave;
c)  15 ani de la săvârșirea unei infracțiuni grave;
d)  20 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni deosebit de grave;
e)  25 de ani de la săvârșirea unei infracțiuni excepțional de grave.

(2)  Prescripția curge din ziua săvârșirii infracțiunii și până la data rămânerii definitive a hotă-
rârii instanței de judecată.

(3)  În cazul săvârșirii de către persoană a unei noi infracțiuni, prescripția se calculează pentru 
fiecare infracțiune separat.

(4)  Prescripția se va întrerupe dacă, până la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), per-
soana va săvârși o infracțiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pe-
deapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripției în acest caz 
începe din momentul săvârșirii unei infracțiuni noi.

(5)  Curgerea prescripției se suspendă dacă persoana care a săvârșit infracțiunea se sustrage de 
la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripției se reia din 
momentul reținerii persoanei sau din momentul autodenunțării. Însă persoana nu poate 
fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvârșirii infracțiunii au trecut 25 de ani și 
prescripția nu a fost întreruptă prin săvârșirea unei noi infracțiuni.

(6)  Aplicarea prescripției față de persoana care a săvârșit o infracțiune excepțional de gravă se 
decide de către instanța de judecată. Dacă instanța nu va găsi posibilă aplicarea prescripției 
și liberarea de răspundere penală, detențiunea pe viață se va înlocui cu închisoare pe 30 de 
ani.

(7)  Termenele prescripției de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru per-
soanele care la data săvârșirii infracțiunii erau minori.



CAPITOLUL VI. INVESTIGAȚIE, URMĂRIRE JUDICIARĂ, LEGISLAȚIE PROCEDURALĂ ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE

— 196 —

(8)  Prescripția nu se aplică persoanelor care au săvârșit infracțiuni contra păcii și securității 
omenirii, infracțiuni de război, infracțiuni de tortură, tratament inuman sau degradant 
sau alte infracțiuni prevăzute de tratatele internaționale la care Republica Moldova este 
parte, indiferent de data la care au fost săvârșite.

Trebuie de menționat că art. 16 Cod penal stabilește următoarea clasificare a infracțiunilor:
– infracțiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pe-

deapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv.
– infracțiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa 

maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv.
– infracțiuni grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă 

cu închisoare pe un termen de până la 12 ani inclusiv.
– infracțiuni deosebit de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care 

legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoare pe un termen ce depășește 12 ani.
– infracțiuni excepțional de grave se consideră infracțiunile săvârșite cu intenție pentru care 

legea penală prevede detențiune pe viață.
Normele penale referitoare la infracțiunile privind viața sexuală, clasifică infracțiunile comise 

împotriva minorilor, după cum urmează:
– art. 171 CP – infracțiune gravă (alin. (2)) și excepțional de gravă (alin. (3));
– art. 172 CP – infracțiune gravă (alin. (2)) și excepțional de gravă (alin. (3));
– art. 173 CP – infracțiune mai puțin gravă;
– art. 174 CP – infracțiune gravă (alin. (1));
– art. 175 CP – infracțiune gravă;
– art. 1751 CP – infracțiune gravă (alin. (1)) și (alin. (2)).
Astfel, legea penală stabilește practic pentru toate cazurile (cu excepția infracțiunii de hărțuire 

sexuală) termen de 15 ani, din momentul comiterii infracțiunii, pentru inițierea procedurii de 
urmărire penală a infractorului. Acest termen oferă victimei timp suficient, după atingerea ma-
joratului, pentru depășirea traumatismelor suferite și depunerea plângerii.

Cât privește infracțiunea de hărțuire sexuală, legea penală stabilește termenul de 5 ani, după 
care survine prescripția de tragere la răspundere penală. Dar și în acest caz, considerăm că este 
termen îndeajuns, pentru depunerea plângerii după atingerea majoratului, având în vedere că 
această infracțiune nu este comisă, de regulă, în privința persoanei la o vârstă fragedă.

Astfel, termenele prevăzute în art. 60 Cod penal, după care survine prescripția de tragere la 
răspundere penală a persoanei pentru comiterea infracțiunii de violență sexuală asupra mino-
rului oferă timp îndeajuns acestuia să decidă inițierea procedurilor legale pe infracțiunile de 
violență sexuală comise asupra sa.
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CAPITOLUL VII. 
MIGRAȚIE ȘI AZIL

Articolul 59. 
Statutul reședinței

1.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vic-
timelor, al căror statut al reședinței depinde de acela al soțului (iei) sau al partenerului (ei), 
așa cum este recunoscut acesta de legislația internă, în caz de destrămare a căsătoriei sau a 
relației, le este acordat, la cerere, în cazul unor situații deosebit de dificile, un permis de ședere 
autonom, indiferent de durata căsătoriei sau a relației. Condițiile referitoare la acordarea și 
la durata permisului de ședere autonom sunt stabilite de legislația internă.

2.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vic-
timele pot obține suspendarea procedurilor de expulzare inițiate în legătură cu un statut al 
reședinței dependente de acela al soțului (iei) sau al partenerului (ei), așa cum este recu-
noscut acesta de legislația internă, pentru a le da posibilitatea de a cere un permis de ședere 
autonom.

3.  Părțile vor emite un permis de ședere ce poate fi reînnoit victimelor uneia dintre cele două 
situații sau în ambele:

a.  în cazul în care autoritatea competentă consideră că șederea lor este necesară din cauza 
situației personale;

b.   în cazul în care autoritatea competentă consideră că șederea lor este necesară în scopul 
cooperării cu autoritățile competente în procedurile de cercetare sau de urmărire penală.

4.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vic-
timele căsătoriei forțate, aduse în altă țară în scopul căsătoriei, și care, drept rezultat, și-au 
pierdut statutul lor de reședință în țara unde domiciliază în mod obișnuit, pot recâștiga acest 
statut.

Articolul 19 din Constituția Republicii Moldova consfințește faptul că cetățenii străini și apa-
trizii au aceleași drepturi ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepțiile stabilite de lege, iar 
dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii cu respectarea tratatelor internaționale la 
care statul nostru este Parte.

Cadrul normativ sectorial în domeniu îl constituie Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regi-
mul străinilor în Republica Moldova care reglementează intrarea, aflarea și ieșirea străinilor pe/
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de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea și prelungirea dreptului de ședere, repatrierea, 
documentarea acestora, stipulează măsuri de constrângere în caz de nerespectare a regimului 
de ședere și măsuri specifice de evidență a imigrației, în conformitate cu obligațiile asumate de 
Republica Moldova prin tratatele internaționale la care este parte.

Urmează de subliniat că examinând prevederile legii menționate supra, se poate constata cu 
satisfacție că o serie dintre recomandările cuprinse în Raportul de compatibilitate a legislației 
Republicii Moldova cu prevederile Convenției de la Istanbul, realizat în anul 2013, au fost luate în 
considerare de către legiuitor prin Legea nr. 196/2016.

Astfel, potrivit art. 31 al Legii nr. 200/2010 străinul poate solicita autorității competente pentru 
străini acordarea dreptului de ședere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă 
ședere în scopul pentru care a fost eliberată. Acest articol stabilește în mod expres că dreptul de 
ședere poate fi acordat pentru „protecția victimei violenței în familie”. La fel, potrivit art. 39, stră-
inului titular al unui drept de ședere provizorie pentru reîntregirea familiei i se poate acorda sau 
prelungi dreptul de ședere provizorie în mod independent dacă este victimă a violenței în familie, 
la fel, și dacă căsătoria a încetat prin divorț.

Un articol distinct din Legea nr. 200/2010 (art. 422) reglementează prelungirea dreptului de 
ședere provizorie pentru victimele violenței în familie. Potrivit acestui articol, dreptul de ședere 
provizorie poate fi prelungit străinului care este sau care a fost victimă a violenței în familie dacă: 
a) străinul nu prezintă pericol pentru securitatea națională și/sau pentru ordinea publică; b) stră-
inul confirmă statutul de victimă a violenței în familie; c) șederea pe teritoriul țării a străinului 
este necesară pentru buna desfășurare a procesului în instanța de judecată sau în fața altei autori-
tăți abilitate; d) există temeri justificate că viața sau integritatea corporală a străinului este pusă în 
pericol ori că el va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante în caz de reîntoarcere 
în țara de origine.

La cererea de prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru victimele violenței în familie, 
străinul va anexa: a) ordonanța organului de urmărire penală de recunoaștere a sa în calitate de 
parte vătămată sau ordonanța de protecție a victimei violenței în familie eliberată pe numele său; 
b) documentul de trecere a frontierei de stat sau orice alt document care confirmă identitatea sa; 
c) confirmarea privind adresa de domiciliu sau de reședință în Republica Moldova.

Dreptul de ședere provizorie pentru victimele violenței în familie poate fi acordat, la solicita-
rea victimei, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de până la 
6 luni. Dreptul de ședere provizorie pentru victimele violenței în familie și permisul de ședere 
aferent se eliberează gratuit. La expirarea dreptului de ședere provizorie, în privința victimelor vi-
olenței în familie se aplică dispozițiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Dreptul de ședere provizorie pentru victimele violenței în familie poate fi revocat în urmă-
toarele situații: a) victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal; b) a intervenit una 
dintre situațiile specificate la art. 275 din Codul de procedură penală.

Situațiile în care străinul poate obține dreptul de ședere permanentă pe teritoriul Republicii 
Moldova sunt stabilite de dispozițiile art. 45 al Legii nr. 200/2010.

În partea ce ține de obligația statelor de a reacorda statutul de reședință persoanelor care l-au 
pierdut, părăsind teritoriul țării în urma unei căsătorii forțate, observăm că legea stabilește că 
absența motivată a străinului de pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 12 
luni consecutive nu conduce automat la încetarea sau retragerea dreptului de ședere permanentă. 
În toate situațiile, după 6 ani de absență de pe teritoriul Republicii Moldova, străinul își pierde 
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dreptul de ședere permanentă. În cazul absenței străinului pe teritoriul Republicii Moldova pe 
o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, străinul poate depune o nouă cerere de acordare a 
dreptului de ședere permanentă în Republica Moldova, după o ședere provizorie legală și conti-
nuă de 12 luni.

În vederea racordării legislației cu cerințele art. 59 ale Convenției se propune amendarea ca-
drului legislativ în sensul redobândirii dreptului la ședere pe teritoriul RM dacă victima unei 
căsătorii forțate a părăsit teritoriul fără voința sa, depășind astfel perioada prevăzută de aflare în 
afara țării.

Modificări propuse:
Completarea art. 45 al Legii nr. 200/2010 cu un nou alineat (81), după cum urmează:
„(81)  În cazul absenței străinului pe teritoriul Republicii Moldova în o perioadă mai mare de 

12 luni consecutive fără voința sa, ca rezultat al unei căsătorii forțate, dreptul la ședere 
permanentă se acordă fără a fi necesară o ședere provizorie legală și continuă de 12 luni”.

Articolul 60. 
Cereri de azil bazate pe gen

1.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vi-
olența împotriva femeilor pe bază de gen poate fi recunoscută drept o formă de persecuție, 
în sensul Articolului 1, A (2) al Convenției din 1951 privind Statutul Refugiaților și drept o 
formă de vătămare gravă, dând naștere la protecție complementară/auxiliară.

2.  Părțile se vor asigura de faptul că fiecărui temei al Convenției îi este dată o interpretare sen-
sibilă la dimensiunea de gen și de faptul că, acolo unde se stabilește că persecuția temută se 
datorează unuia sau mai multora din aceste motive, solicitanților li se va acorda statutul de 
refugiat conform actelor aplicabile relevante.

3.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a dezvolta proceduri de 
recepție și servicii de sprijin pentru solicitanții de azil sensibile la dimensiunea de gen, precum 
și directive de gen și proceduri de azil sensibile la dimensiunea de gen, inclusiv determinarea 
statutului de refugiat și solicitarea protecției internaționale.

Pornind de la necesitatea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în 
conformitate cu principiile și cu normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu 
prevederile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, conștientizând că re-
glementarea statutului refugiaților constituie o garanție importantă a drepturilor omului, precum 
și de la necesitatea asigurării compatibilității actelor legislative naționale cu legislația comunitară, 
a fost adoptată Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova.
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Potrivit legii, autoritățile competente asigură accesul pe teritoriul Republicii Moldova al ori-
cărui străin aflat la frontiera de stat, din momentul manifestării de voință, exprimată în scris sau 
oral, din care să rezulte că acesta solicită protecția Republicii Moldova.

Prin art. 10 al acestei legi a fost instituit principiul nediscriminării, potrivit căruia prevederile 
legislației naționale se aplică solicitanților de azil și beneficiarilor unei forme de protecție fără 
discriminare, indiferent de rasă, cetățenie, etnie, limbă, religie, apartenență politică, categorie 
socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă.

În condițiile legii, pe teritoriul Republicii Moldova persoanei i se acordă una din următoarele 
forme de protecție: a) statutul de refugiat; b) protecție umanitară; c) protecție temporară; d) azil 
politic.

Articolul 11 al legii stabilește că niciun beneficiar al unei forme de protecție nu poate fi retur-
nat sau expulzat într-o țară ori în teritoriu unde ar putea exista o amenințare a vieții sau a liber-
tății lui sau în care ar putea fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante.

Potrivit art. 17 statutul de refugiat se recunoaște, la solicitare, străinului care, în virtutea unei 
temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la 
un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara țării a cărei cetățenie o deține și care 
nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu dorește să se pună sub protecția acestei țări; sau care, 
nedeținând nicio cetățenie și găsindu-se în afara țării în care își avea domiciliul legal și obișnuit, 
ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, din cauza respectivei temeri, nu dorește să 
se reîntoarcă. În sensul art. 45 alin. (2) actele de persecuție pot să ia forma: actelor de violență 
fizică și psihică, inclusiv ale celor de violență sexuală (lit. a)); abuzurilor și actelor discriminatorii 
împotriva unor persoane din motive de gen sau abuzurilor și actelor discriminatorii împotriva mi-
norilor (lit. f)).

Deși prevederile legii stabilesc că actele de persecuție pot să ia forma inclusiv a abuzurilor din 
motive de gen, acest temei urmează să se regăsească și la factorii de care trebuie să țină cont au-
toritățile la aprecierea motivelor de persecuție.

Modificări propuse:
Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova se modifică după cum 
urmează:
– La articolul 17 alin. (1) după cuvântul „naționalitate” de completat cu cuvântul „gen”.
– Articolul 46 alin. (1) se completează cu lit. f) cu următorul cuprins:

„f) discriminare bazată pe gen”.

De asemenea, în vederea integrării străinilor în viața economică, socială și culturală a Republicii 
Moldova, a asigurării drepturilor, libertăților și a determinării obligațiilor acestora, la 27.12.2011 
Parlamentul a adoptat Legea nr. 274 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. Această 
lege este aplicabilă pentru: a) străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru reîntregirea 
familiei; b) străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie în scop de muncă; c) străinii titulari 
ai dreptului de ședere provizorie pentru studii; d) străinii titulari ai dreptului de ședere provizorie 
pentru activități umanitare sau religioase; e) străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă; f) 
persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova; g) străinii care au 
obținut protecție internațională sau azil politic în Republica Moldova.
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Potrivit art. 6 din legea citată supra, străinii care au obținut protecție internațională sau azil 
politic în Republica Moldova și care au potențial redus de autoîntreținere (minorii neînsoțiți, fa-
miliile monoparentale cu copii, familiile cu trei sau mai mulți copii aflați la întreținere, persoane-
le cu dizabilități, persoanele care au atins vârsta de pensionare), condiționat de factori de natură 
obiectivă și independenți de voința acestora, beneficiază de acces egal și echitabil la asistență ca 
și cetățenii Republicii Moldova, în condițiile legislației în vigoare.

În temeiul art. 28 persoanele care se află în situații speciale pot beneficia de cazare gratuită pe o 
perioadă ce nu depășește 6 luni în centrele de cazare administrate de autoritatea competentă pen-
tru străini. La expirarea acestui termen, beneficiarii de asistență sunt transferați în centrele spe-
cializate aflate în gestiunea altor autorități ale administrației publice centrale și locale. Cazurile 
speciale sunt incluse în programele de integrare, iar persoanele din această categorie beneficiază, 
în paralel, de serviciile instituțiilor cu atribuții în domeniu.

Modificări propuse:
Completarea art. 6 din Legea privind integrarea străinilor în Republica Moldova, după cum 
urmează:
după cuvintele „persoanele care au atins vârsta de pensionare” se completează cu cuvintele 
„victimele violenței în familie”.

Articolul 61. 
Nereturnarea

1.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a respecta principiul nere-
turnării, în conformitate cu obligațiile existente conform legislației internaționale.

2.  Părțile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că vic-
timele violenței împotriva femeilor, care au nevoie de protecție, indiferent de statutul lor de 
reședință, nu vor fi trimise înapoi în nicio situație într-o țară unde viața lor ar fi în pericol 
sau unde ar putea fi supuse torturii, tratamentului inuman sau degradant sau pedepsirii.

Principiul interdicției de expulzare și returnare reprezintă un pilon al azilului și protecției 
internaționale a refugiaților, dobândind statutul de normă internațională de drept cutumiar. 
Potrivit acestui principiu, statele nu vor expulza sau returna un solicitant de azil sau un refugiat 
într-o țară în care viața sau libertatea sa ar fi amenințate.

În cadrul legal național instituția returnării este reglementată de către art. 51–54 ale Legii 
nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova. Astfel, potrivit regle-
mentărilor legale, împotriva străinilor care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, ai 
căror ședere pe acest teritoriu a devenit ilegală, ai căror viză sau drept de ședere a fost anulat sau 
revocat, cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de ședere provizorie, ai căror drept de ședere 
permanentă a încetat, ai căror cerere privind recunoașterea statutului de apatrid a fost respinsă, a 
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fost încetată procedura respectivă sau ai căror statut de apatrid a fost anulat, precum și împotriva 
foștilor solicitanți de azil, autoritatea competentă pentru străini dispune măsura returnării de pe 
teritoriul Republicii Moldova și aplică interdicția intrării în Republica Moldova.

Decizia de returnare se aduce la cunoștința străinului de către autoritatea competentă pentru 
străini. Decizia de returnare se redactează în două exemplare, în limba de stat și într-o limbă de 
circulație internațională, și va conține motivele de fapt și de drept, precum și informațiile privind 
căile de atac posibile. La cererea străinului, autoritatea competentă pentru străini comunică prin-
cipalele elemente ale deciziei într-o limbă pe care străinul o înțelege sau se presupune în mod 
rezonabil că o înțelege.

Decizia de returnare poate fi atacată în instanța de judecată în a cărei rază de competență se 
află subdiviziunea teritorială a autorității competente pentru străini care a emis decizia de re-
turnare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării. Instanța de judecată este obligată 
să soluționeze cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei 
instanțe este executorie, însă poate fi contestată cu recurs în instanța de apel.

În același timp, în acord cu principiile dreptului internațional, cadrul legal instituie și anumite 
garanții pentru persoanele care au încălcat acest regim în situația în care viața lor ar fi pusă în 
pericol ca rezultat al returnării. Astfel, potrivit art. 60 al Legii nr. 200/2010, îndepărtarea este in-
terzisă dacă „există temeri justificate că viața străinului este pusă în pericol sau că acesta va fi supus 
la torturi, tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează să fie returnat”.

Principiul nereturnării este consfințit expres și de art. 11 al Legii nr. 270 din 18.12.2008 privind 
azilul în Republica Moldova. Potrivit acestui articol, niciun solicitant de azil nu va fi expulzat 
sau returnat de la frontieră ori de pe teritoriul Republicii Moldova. La fel, niciun beneficiar al 
unei forme de protecție nu poate fi returnat sau expulzat într-o țară ori în teritoriu unde ar putea 
exista o amenințare a vieții sau a libertății lui sau în care ar putea fi supus torturii, tratamentelor 
inumane sau degradante.

Drept rezultat observăm că garanțiile convenționale în materia nereturnării sunt consfințite 
de cadrul legislativ național.
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CAPITOLUL VIII. 
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

Articolul 62. 
Principii generale

1.  Părțile vor coopera unele cu altele, în conformitate cu prezenta Convenție, prin aplicarea cât 
mai pe larg a instrumentelor internaționale și regionale de cooperare pe aspecte civile și pe-
nale, a aranjamentelor convenite în baza legislației uniforme sau reciproce și a legilor interne, 
cu scopul:

a.  prevenirii, combaterii și urmăririi tuturor formelor de violență care cad sub incidența 
prezentei Convenții;

b.   protejării și oferirii de asistență victimelor;
c.   investigării sau procedurilor privind încălcările stabilite în conformitate cu prezenta 

Convenție;
d.  executării hotărârilor judecătorești civile și penale relevante emise de autoritățile judic-

iare ale Părților, inclusiv a ordonanțelor de protecție.
2.  Părțile vor lua măsuri legislative și de altă natură necesare pentru a se asigura că victimele 

unei încălcări stabilite în conformitate cu prezenta Convenție și comise pe teritoriul unei 
Părți, alta decât cea în care își au reședința, pot depune o plângere la autoritățile competente 
ale statului lor de reședință.

3.  Dacă Partea care condiționează asistența juridică reciprocă în materie penală, extrădare sau 
executarea hotărârilor judiciare civile și penale impuse de o altă Parte la prezenta Convenție, 
de existența unui tratat, va primi o solicitare de cooperare juridică de la o parte cu care nu a 
încheiat un asemenea tratat, va putea considera prezenta Convenție ca bază pentru asistența 
juridică reciprocă în materie penală sau executarea hotărârilor judiciare civile și penale im-
puse de cealaltă parte cu privire la încălcările stabilite în conformitate cu prezenta Convenție.

4.  Părțile vor tinde să integreze, acolo unde este cazul, prevenirea și lupta contra violenței față 
de femei și violenței domestice în programele de dezvoltare oferite în beneficiul terțelor state, 
inclusiv prin încheierea de acorduri bi- și multilaterale cu terțele state, în vederea facilitării 
protecției victimelor în conformitate cu art. 18, alin. 5.

În starea actuală de dezvoltare a societății contemporane, colaborarea internațională în diverse 
domenii între statele suverane și egale în drepturi devine o realitate incontestabilă, impusă de 



CAPITOLUL VIII. COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ

— 204 —

necesități obiective. Principiul cooperării este astăzi unanim admis în raporturile dintre state, 
contribuind la cunoașterea reciprocă între națiuni, la asigurarea progresului și dezvoltării, la con-
solidarea unei păci durabile și realizarea armonizării juridice.

Republica Moldova nu este în afara acestor preocupări și procese. Cele mai solicitate procese 
ale cooperării internaționale le constituie asistența juridică în materie penală (care cuprinde acte-
le de procedură, transferul persoanelor condamnate, extrădarea, transferul de proceduri penale, 
recunoașterea și executarea hotărârilor penale străine) și civilă (care cuprind actele de procedură, 
recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, actele de stare civilă, materia succesorală, 
obținerea pensiei alimentare și încuviințarea adopției).

Fundamentul juridic privind acordarea asistenței juridice îl constituie convențiile interna-
ționale multilaterale și bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum și cadrul legal 
național.

– Asistența juridică internațională în materie penală
Raporturile cu țările străine sau curțile internaționale referitoare la asistența juridică în ma-

terie penală sunt reglementate de capitolul IX din Codul de procedură penală și de prevederi-
le Legii nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală. 
Dispozițiile tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și alte obligații interna-
ționale ale Republicii Moldova vor avea prioritate în raport cu dispozițiile prezentului capitol. În 
cazul în care Republica Moldova este parte la mai multe acte internaționale de asistență juridică 
la care este parte și statul de la care se solicită asistența juridică sau statul care o solicită și între 
normele acestor acte apar divergențe sau incompatibilități, se aplică prevederile tratatului care 
asigură o protecție mai benefică a drepturilor și libertăților omului. În același timp, în lipsa unui 
tratat internațional, poate fi acordată asistență juridică internațională pe principiul reciprocității 
prin canalele diplomatice.

Cererile privitoare la asistența juridică internațională în materie penală se fac prin interme-
diul Ministerului Justiției (în faza de judecată) sau al Procuraturii Generale (în faza de urmărire 
penală) direct și/sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu 
excepția cazurilor când, pe bază de reciprocitate, se prevede o altă modalitate de adresare.

Asistența juridică internațională poate fi solicitată sau acordată în executarea unor activități 
procesuale prevăzute de legislația de procedură penală a Republicii Moldova și a statului străin 
respectiv, în special pentru:

1)  comunicarea actelor de procedură sau a hotărârilor judiciare persoanelor fizice sau juridi-
ce care se află peste hotarele țării;

2)  audierea persoanelor în calitate de martor, bănuit, învinuit, inculpat, parte civilmente 
responsabilă;

3)  efectuarea cercetării la fața locului, a percheziției, ridicarea de obiecte și documente și 
transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaștere, 
identificarea abonaților telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor ju-
diciare, confiscarea bunurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor și alte acțiuni de ur-
mărire penală prevăzute de prezentul cod;

4)  citarea martorilor, experților sau a persoanelor urmărite de către organele de urmărire 
penală sau de către instanța de judecată;

5)  preluarea urmăririi penale la cererea unui stat străin;
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6)  căutarea și extrădarea persoanelor care au comis infracțiuni sau pentru a executa pedeapsă 
privativă de libertate;

7)  recunoașterea și executarea sentințelor străine;
8)  transferarea persoanelor condamnate;
9)  comunicarea cazierului judiciar.
Asistența juridică internațională poate fi refuzată dacă:
1)  cererea se referă la infracțiuni considerate în Republica Moldova ca infracțiuni politice sau 

infracțiuni conexe cu astfel de infracțiuni. Refuzul nu se admite în cazul în care persoana 
este bănuită, învinuită sau a fost condamnată pentru săvârșirea unor fapte prevăzute de 
art. 5–8 din Statutul de la Roma al Curții Internaționale Penale;

2)  cererea se referă la o faptă ce constituie exclusiv o încălcare a disciplinei militare;
3)  organul de urmărire penală sau instanța judecătorească solicitate pentru acordarea asis-

tenței juridice consideră că executarea acesteia este de natură să aducă atingere suverani-
tății, securității sau ordinii publice ale statului;

4)  există motive întemeiate de a crede că bănuitul este urmărit sau pedepsit penal pe motive 
de rasă, religie, cetățenie, asociere la un anumit grup sau pentru împărtășirea unor con-
vingeri politice sau dacă situația lui se va agrava și mai mult pentru unul dintre motivele 
enumerate;

5)  este dovedit faptul că în statul solicitant persoana nu va avea acces la un proces echitabil;
6)  fapta respectivă se pedepsește cu moartea conform legislației statului solicitant, iar statul 

solicitant nu oferă nicio garanție în vederea neaplicării sau neexecutării pedepsei capitale;
7)  potrivit Codului penal al Republicii Moldova, fapta sau faptele invocate în cerere nu con-

stituie infracțiune;
8)  în conformitate cu legislația națională, persoana nu poate fi trasă la răspundere penală.
Cadrul legal național cuprinde prevederi detaliate ale tuturor procedurilor specifice coope-

rării juridice internaționale în materie penală și anume privind comisiile rogatorii, transmiterea 
cauzelor penale aflate în faza de urmărire penală precum și faza judiciară, extrădarea din RM și 
către RM, transferul persoanelor condamnate.

În partea ce ține de executarea hotărârilor, în conformitate cu prevederile articolului 558 alin. 
(1) din Codul de procedură penală, „hotărârile penale definitive pronunțate de instanțele jude-
cătorești din străinătate, precum și cele care sunt de natură să producă, potrivit legii penale a 
Republicii Moldova, efecte juridice, pot fi recunoscute de instanța națională, la demersul minis-
trului justiției sau al Procurorului General, în baza tratatului internațional sau a acordurilor de 
reciprocitate”. În acest sens, Procurorul General sau ministrul justiției nu se pot adresa din oficiu 
instanței de judecată naționale cu demersul de recunoaștere și executare a unei hotărâri penale 
străine. Potrivit articolului 109 alin. (1) din Legea nr. 371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la 
asistența juridică internațională în materie penală, „pe teritoriul Republicii Moldova, executarea 
unei hotărâri străine are loc numai la cererea de recunoaștere și executare formulată de auto-
ritățile competente ale statului de condamnare”.

Potrivit articolului 111 alin. (3) din Legea cu privire la asistența juridică internațională în 
materie penală, „Ministerul Justiției, prin subdiviziunea sa specializată, va efectua verificarea 
corespunderii cererii de recunoaștere a executării și actelor anexate cu dispozițiile tratatelor in-
ternaționale, potrivit Codului de procedură penală art. 559 alin. (1), după care o va transmite in-
stanței judecătorești competente sau o va remite Procuraturii Generale potrivit competenței”. În 
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conformitate cu articolul 558 din Codul de procedură penală, în cadrul procedurii de recunoaș-
tere a hotărârii penale a instanței unui stat străin, instanța națională verifică dacă sunt respectate 
următoarele condiții:

1)  hotărârea a fost pronunțată de o instanță competentă;
2)  hotărârea nu contravine ordinii publice din Republica Moldova;
3)  hotărârea poate produce efecte juridice în țară potrivit legii penale naționale.
– Asistența juridică internațională în materie civilă
Potrivit prevederilor Codului de procedură civilă (Capitolul XLII), hotărârea judecătoreas-

că străină care nu a fost executată benevol poate fi pusă în executare pe teritoriul Republicii 
Moldova, la cererea creditorului, în temeiul încuviințării date de instanța judecătorească în a 
cărei circumscripție urmează să se efectueze executarea. În cazul în care debitorul nu are domi-
ciliu sau sediu în Republica Moldova ori când domiciliul nu este cunoscut, hotărârea se pune în 
executare la locul de aflare a bunurilor acestuia.

Cererea de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine se examinează în ședință de judecată, 
cu înștiințarea legală a debitorului despre locul, data și ora examinării. Neprezentarea din motive 
neîntemeiate a debitorului citat legal nu împiedică examinarea cererii. Instanța judecătorească 
care examinează cererea de recunoaștere a hotărârii judecătorești străine informează în mod 
obligatoriu și neîntârziat despre acest fapt Ministerul Justiției.

În temeiul hotărârii judecătorești străine și încheierii, rămase irevocabile, de încuviințare a 
executării ei silite, se eliberează un titlu executoriu, care se expediază executorului judecătoresc 
desemnat de creditor.

Refuzul de a încuviința executarea silită a hotărârii judecătorești străine se admite în unul din 
următoarele cazuri:

a)  hotărârea, conform legislației statului pe al cărui teritoriu a fost pronunțată, nu a devenit 
irevocabilă sau nu este executorie;

b)  partea împotriva căreia este emisă hotărârea a fost lipsită de posibilitatea prezentării la 
proces, nefiind înștiințată legal despre locul, data și ora examinării cauzei;

c)  examinarea cauzei este de competența exclusivă a instanțelor judecătorești ale Republicii 
Moldova;

d)  există o hotărâre, chiar și nedefinitivă, a instanței judecătorești a Republicii Moldova emi-
să în litigiul dintre aceleași părți, cu privire la același obiect și având aceleași temeiuri sau 
în procedura instanței judecătorești a Republicii Moldova se află în judecată o cauză în 
litigiul dintre aceleași părți, cu privire la același obiect și având aceleași temeiuri la data 
sesizării instanței străine;

e)  executarea hotărârii poate prejudicia suveranitatea, poate amenința securitatea Republicii 
Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice;

f)  a expirat termenul de prescripție pentru prezentarea hotărârii spre executare silită și ce-
rerea creditorului de repunere în acest termen nu a fost satisfăcută de judecata Republicii 
Moldova;

g)  hotărârea judecătorească străină este rezultatul unei fraude comise în procedura din 
străinătate.

În același timp, și hotărârile instanțelor judecătorești naționale pot fi puse în executare într-un 
alt stat prin intermediul Ministerului Justiției. Modalitatea de transmitere a cererii de recunoaș-
tere și executare a hotărârilor judecătorești peste hotare depinde de instrumentul internațional 
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la care se face trimitere în această cerere. Republica Moldova are încheiate tratate și acorduri cu 
mai multe state. În cazul în care executarea hotărârii este solicitată în baza principiului de reci-
procitate, fapt care presupune lipsa unui instrument la care sunt părți ambele state, cererea este 
transmisă pe cale diplomatică, pentru a reduce riscul adresării unui organ nepotrivit.

Articolul 63. 
Măsuri referitoare la persoanele aflate în pericol

Atunci când o Parte, în baza informației de care dispune, are temeiuri rezonabile să creadă 
că o persoană este în pericol imediat de a fi supusă pe teritoriul unei alte Părți vreunui act de 
violență menționat la art. 36, 37, 38 și 39 ale prezentei Convenții, Partea care deține informația 
este încurajată să transmită această informație fără întârziere celei de-a doua Părți cu scopul 
de a asigura luarea măsurilor de protecție adecvate. Acolo unde este aplicabil, informația va 
include detalii privind normele de protecție existente în beneficiul persoanei aflate în pericol.

Principalul obiectiv al acestui articol este de a stimula, încă odată, Părțile la Convenție să con-
solideze schimbul de informații și, pe lângă acest caz specific, să prevină comiterea anumitor acte 
de violență împotriva femeilor și a violenței în familie.

Potrivit art. 29 al Legii cu privire la asistența juridică internațională în materie penală, autori-
tățile centrale abilitate ale Republicii Moldova pot, fără cerere prealabilă, să transmită autorități-
lor unui stat parte la Convenția europeană privind asistența juridică în materie penală, adoptată 
la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și amendată prin cele două protocoale adiționale, informațiile 
obținute în cadrul activităților operative de investigație sau al urmăririi penale în cazul în care 
consideră că acestea ar putea ajuta statul destinatar să inițieze o procedură penală sau informa-
țiile ar putea servi formulării unei cereri de asistență juridică. Informațiile obținute în cadrul 
activităților operative de investigație sau al urmăririi penale vor fi transmise de către organul de 
urmărire penală procurorului, care le va prezenta ulterior Procuraturii Generale în vederea ex-
pedierii către statul străin vizat.

Articolul 64. 
Informarea

1.  Partea sesizată va informa prompt Partea solicitantă despre rezultatul final al acțiunilor 
întreprinse în conformitate cu prezentul capitol. Partea sesizată de asemenea va informa 
prompt partea solicitantă despre orice circumstanțe care fac imposibilă îndeplinirea acțiunii 
solicitate sau pot să ducă la întârzieri considerabile.

2.  În limitele stabilite de dreptul intern, o Parte poate, fără o solicitare prealabilă, să transmită 
unei alte Părți informația obținută în cadrul propriilor cercetări, dacă consideră că divulgarea 
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unei asemenea informații ar asista Partea primitoare în prevenirea unei infracțiuni stabilite 
în conformitate cu prezenta Convenție sau în inițierea sau desfășurarea cercetărilor sau pro-
cedurilor referitoare la aceste infracțiuni sau ar genera o solicitare de cooperare de către acea 
Parte în baza prezentului capitol.

3.  Partea care primește informația în conformitate cu alineatul 2 va înainta această informație 
autorităților competente pentru a se iniția procedurile respective, în cazul în care se va con-
sidera oportun, sau ca această informație să fie luată în considerare în procedurile civile sau 
penale relevante.

Acest articol vine să confirme suplimentar cooperarea între state în vederea schimbului efici-
ent și oportun de informații cu scopul de a preveni o eventuală încălcare sau a iniția o cercetare 
penală.

Procedura de transmitere a informațiilor pertinente între state este stabilită de prevederile 
Codului de procedură penală și Legea cu privire la asistența juridică internațională în materie 
penală.

O formă de colectare și transmitere a informației este prin intermediul comisiilor rogatorii 
care constă în împuternicirea pe care un organ de urmărire penală sau o instanță judecătorească 
competentă dintr-un stat, sau o instanță internațională, o acordă unor autorități similare din alt 
stat pentru a îndeplini în locul și în numele său activități procesuale referitoare la un anumit pro-
ces penal. Republica Moldova asigură îndeplinirea, în conformitate cu legislația sa, a comisiilor 
rogatorii care îi sunt adresate de către autoritățile de drept competente ale statului solicitant.

Obiectivele cererii de comisie rogatorie sunt în special:
a)  localizarea și identificarea persoanelor și obiectelor; audierea învinuitului sau a inculpa-

tului, ascultarea părții vătămate, a celorlalte părți, a martorilor și experților, confruntarea; 
percheziția, ridicarea de obiecte sau documente, sechestrul și confiscarea specială; cerceta-
rea la fața locului și reconstituirea; expertizele, constatarea tehnico-științifică și constatarea 
medico-legală; transmiterea de informații necesare într-un anumit proces; interceptările și 
înregistrările audio și video, examinarea documentelor de arhivă și a fișierelor specializate, 
alte acte de procedură similare;

b)  transmiterea probelor materiale;
c)  comunicarea de documente sau dosare.
Republica Moldova va transmite numai copii sau fotocopii autentificate de pe documentele 

sau dosarele cerute. Copiile de pe documente sau din dosare solicitate printr-o comisie roga-
torie internațională se autentifică pentru conformitate de către organul de urmărire penală sau 
de autoritatea judecătorească, sau de orice altă autoritate care deține documentele și dosarele 
originale, prin semnătura persoanei împuternicite să efectueze copiile și să aplice ștampila insti-
tuției emitente. Dacă statul solicitant cere în mod expres transmiterea documentelor originale, 
o astfel de cerere se execută în măsura posibilității. Obiectele, originalele dosarelor și ale docu-
mentelor transmise pentru îndeplinirea unei comisii rogatorii se restituie, cât mai curând posibil, 
Republicii Moldova de către statul solicitant, în afară de cazul în care se va renunța la ele.

Transmiterea informațiilor pe segmentul asistenței juridice internaționale în materie penală 
nu necesită o autorizație din partea Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. În 
acest sens, Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal stabi-
lește la art. 32 alin. (7) că autorizația Centrului nu se aplică în cazul în care transferul datelor cu 
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caracter personal se face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui tratat internațional 
ratificat de Republica Moldova, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii sau inves-
tigării infracțiunilor. Legea specială sau tratatul internațional trebuie să conțină garanții privind 
protecția drepturilor subiectului datelor cu caracter personal.

Articolul 65. 
Protecția datelor

Datele cu caracter personal vor fi stocate și utilizate respectând obligațiile asumate de Părți con-
form Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la procesarea automatizată a datelor cu 
caracter personal (ETS nr. 108).

În contextul evoluțiilor informaționale progresiste ale societății moderne, dreptul la viața pri-
vată are conotații diverse și complexe, din care s-a desprins o componentă specifică – dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal.

Odată cu ratificarea Convenției nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal, încheiată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, Republica 
Moldova și-a asumat anumite responsabilități în partea ce vizează asigurarea protecției drepturi-
lor și libertăților persoanei în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și la com-
partimentul corespunderii prelucrării datelor cu caracter personal prevederilor actelor normative 
naționale și internaționale. În conformitate cu art. 1 din respectiva Convenție, statul garantează 
tuturor, indiferent de naționalitate sau reședință, respectarea drepturilor și libertăților lor funda-
mentale, și în mod special a dreptului la viața privată, în legătură cu prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal.

Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 pri-
vind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și li-
bera circulație a acestor date concretizează și amplifică principiile enunțate în Convenția nr. 108. 
De asemenea, Directiva menționează că obiectivul legislației naționale privind prelucrarea date-
lor cu caracter personal este de a proteja drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul la 
viața privată, care este recunoscut atât în art. 8 din Convenția Europeană, cât și în principiile ge-
nerale ale dreptului comunitar, iar din acest motiv apropierea acestor legislații nu trebuie să aibă 
ca rezultat scăderea protecției pe care o oferă, ci dimpotrivă, să asigure un nivel înalt de protecție.

Instituția protecției datelor cu caracter personal reprezintă un sistem de norme, care au ca scop 
prevenirea abuzurilor ce pot să apară în urma colectării, stocării și prelucrării datelor cu caracter 
personal. În aceeași ordine de idei, protecția datelor cu caracter personal este o reacție la riscurile 
ce pot afecta viața privată și intimitatea persoanei, fiind generate de prelucrările ilegale de date.

În plan național, cadrul normativ menit să asigure implementarea principiilor generale stabili-
te în Convenția nr. 108 îl constituie Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal. Potrivit acestei legi, transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter perso-
nal este protejată și poate avea loc cu autorizația Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter 
Personal. La fel, datele pot fi transmise doar în cazul în care statul de destinație asigură un nivel 
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adecvat de protecție a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal și a datelor destinate 
transmiterii. În cazul în care constată că nivelul de protecție oferit de statul de destinație este ne-
satisfăcător, Centrul va dispune interzicerea transmiterii datelor.

Transmiterea datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de 
protecție poate avea loc numai:

a)  cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal;
b)  în cazul necesității de a încheia ori executa un acord sau contract între subiectul datelor cu 

caracter personal și operator ori între operator și o persoană terță în interesul subiectului 
datelor cu caracter personal;

c)  dacă aceasta este necesară pentru a proteja viața, integritatea fizică sau sănătatea subiectu-
lui datelor cu caracter personal;

d)  dacă aceasta se efectuează dintr-un registru destinat informării publicului larg și deschis 
spre consultare publicului sau oricărei persoane care demonstrează un interes legitim, 
în măsura în care se întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru consultare în cazurile 
particulare;

e)  când aceasta este necesară pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea 
națională, securitatea statului sau ordinea publică, pentru buna desfășurare a procesului 
penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, cu condiția 
ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în legătură cu acest scop și numai pentru 
perioada necesară realizării acestui scop.
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Sinteza recomandărilor cu caracter general
• Eficientizarea activității Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați 

prin instituirea secretariatului permanent al Comisiei, în acest sens fiind necesară modifica-
rea Hotărârii Guvernului nr. 895 din 7 august 2006 cu privire la aprobarea Regulamentului 
Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați.

• Includerea în programele lucrărilor statistice, aprobate de către Guvern, a segmentului 
violenței în familie.

• Consolidarea atribuțiilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asi-
gurarea egalității, prin revizuirea Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității și 
a Legii nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității în partea ce ține de punerea în executare a deciziilor 
Consiliului și consolidarea  mecanismului de aplicare a sancțiunilor pentru neexecutarea 
deciziilor emise de Consiliu.

• Elaborarea și diseminarea unui pachet standard de materiale informaționale pentru di-
ferite grupuri de victime și diferite categorii de specialiști privind informarea victimelor 
violenței faţă de femei și ale violenţei în familie despre drepturile lor, modul de accesare a 
serviciilor de protecţie și asistenţă.

• Modificarea și completarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la 
reabilitarea victimelor infracțiunilor prin excluderea normei prevăzute în pct. 3) din nor-
ma indicată referitoare la statutul victimei de parte civilă în cadrul procesului penal ca și 
condiție obligatorie pentru acordarea compensației, deoarece o dezavantajează irecupera-
bil pe victima infracțiunii.

• Crearea serviciilor de suport pentru victimele infracțiunilor pornind de la competențele 
funcționale ale instituțiilor de resort conform Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la 
reabilitarea victimelor infracțiunilor.

• Modificarea și completarea Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova 
prin introducerea normelor ce ar reglementa domeniul nediscriminării și asigurării ega-
lității de gen, precum și introducerea prevederilor exprese ce ar interzice perpetuarea 
stereo tipurilor de gen și sexismul.

• Modificarea și completarea Codului audiovizualului astfel încât acesta să includă regle-
mentări ce ar  stimula casele de producție  media naționale să creeze produse media în 
domeniile social, medical, al justiției, al combaterii violenței în familiei.

• Introducerea în curriculumul universitar la Facultatea de Jurnalism a unui curs de formare 
inițială și continuă despre egalitate și nediscriminare.
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• Modificarea și completarea Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate 
cu introducerea facilităților fiscale corespunzătoare care ar permite ca instituțiile media să 
plaseze publicitatea socială gratuit și să asigure că aceasta este difuzată în orele cu cea mai 
înaltă audiență.

• Dezvoltarea curriculumului școlar prin includerea modulelor privind drepturile omului, 
prevenirea violenței în bază de gen și a violenței în familie, integritatea, cultura păcii și 
nonviolența, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale.

• Completarea curriculumului școlar pentru clasele gimnaziale cu material informativ-in-
structiv referitor la măsurile de protecție și de asistență a victimelor violenței în bază de gen.

• Integrarea subiectelor cu privire la violenţa faţă de femei și violenţa în familie în curriculu-
mul de instruire iniţială și continuă a cadrelor didactice, poliţiștilor, medicilor, asistenţilor 
sociali, procurorilor,  judecătorilor, avocaţilor, consilierilor de probaţiune din cadrul pro-
gramelor de formare.

• Dezvoltarea subiectelor privind egalitatea între femei și bărbaţi, drepturile omului și pre-
venirea violenţei în cadrul formării  iniţiale și continue a cadrelor didactice.

• Dezvoltarea programelor destinate prevenirii timpurii a comportamentelor violente în re-
laţiile interpersonale în cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, cabinetelor de 
sănătate a reproducerii, centrelor comunitare de sănătate mintală.

• Elaborarea de către Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat a standarde-
lor de calitate de acordare a asistenței juridice garantate de stat în cazurile penale și civile 
cu implicarea victimelor violenței în familie și a unor recomandări practice și metodologii 
de lucru cu victimele violenței în familie, care să includă etapele, procedurile și instrumen-
tele de lucru în procesul de asistență a victimelor.

• Elaborarea cadrului normativ ce ar reglementa și ar asigura implementarea mecanismului 
de subcontractare a serviciilor sociale. 

• Elaborarea și aprobarea mecanismului de finanţare a sistemului de servicii sociale, inclusiv 
a serviciilor specializate pentru subiecţii violenţei în familie.

• Modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificația 
bugetară, în vederea completării programelor bugetare sectoriale cu sub-programe desti-
nate violenței în familie.

• Completarea art. 38 din Codul contravențional cu un alineat nou în vederea stabilirii fap-
tului că prevederile alin. (6) nu se aplică pentru contravențiile referitoare la violența în 
familie sau care pot fi conexe cu acestea. În lipsa unor astfel de modificări, norma contra-
vențională de sancționare a actelor de violență în familie în anumite cazuri, potrivit celor 
menționate supra, ar deveni una iluzorie, prin urmare lipsită de aplicabilitate.

• Organizarea activităților de instruire a consilierilor de probațiune pentru lucrul cu persoane-
le condamnate sau sancționate în legătură cu comiterea infracțiunilor de violență în familie.

• Aprobarea instrucțiunilor sectoriale în domeniul social și medical. 
• Dezvoltarea serviciilor de consiliere în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală 

pentru subiecţii violenţei în familie. 
• Elaborarea modificărilor cadrului normativ privind tratamentul  obligatoriu al dependen-

ţei de alcool și/sau droguri în vederea reabilitării subiecţilor violenţei în familie.
• Crearea serviciilor de protecție și asistență pentru victimele infracțiunilor sexuale.
• Elaborarea metodologiei de lucru a echipei de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală. 
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• Revizuirea cadrului normativ și instituirea unui mecanism eficient de implementare în 
dreptul intern al Republicii Moldova a constatărilor (deciziilor) organelor de control pen-
tru aplicarea principalelor tratate ale ONU în domeniul drepturilor omului.

• Elaborarea cadrului normativ pentru asigurarea funcţionalităţii și durabilităţii centrelor 
de zi pentru victimele violenţei în familie.

• Modificarea cadrului normativ cu privire la serviciile de plasament adresate victimelor 
violenţei în familie în vederea asigurării plasamentului de urgenţă la nivel teritorial.

• Realizarea campaniilor de informare a victimelor violenței sexuale și a discriminării baza-
te pe gen despre drepturile procesuale ale acestora, dar și despre mecanismul de protecție 
împotriva discriminării.

• Organizarea activităților de sensibilizare a societății cu referire la consecințele violului și 
dificultățile cu care se confruntă victimele violenței sexuale.

• Asigurarea unui sistem de instruire continuă pentru profesioniștii ce asistă victimele vio-
lenței sexuale și a discriminării de gen, prin aprobarea unui curriculum de instruire pri-
vind prevenirea discriminării bazate pe gen, asistența și protecția victimelor.

• Dezvoltarea serviciilor de asistență psiho-socială și de plasament pentru copii martori ai 
infracțiunilor.

• Elaborarea și adoptarea de către instituțiile centrale a instrucțiunilor metodologice cu re-
ferire la asistența copiilor martori ai infracțiunilor. 

• Asigurarea unui sistem de instruire continuă pentru profesioniștii ce asistă copiii martori 
ai infracțiunilor, prin aprobarea unui curriculum de instruire privind prevenirea discrimi-
nării bazate pe gen, asistența și protecția victimelor.

• Instituționalizarea procedurii de raportare și referire a cazurilor de violență în familie că-
tre specialiști și servicii specializate. 

• Perfecţionarea procedurii operaţionale referitoare la identificarea și excluderea de la evi-
denţă a agresorilor familiali.

• Elaborarea mecanismului de referire și coordonare a cazului în privinţa persoanelor con-
damnate pentru acte de violenţă în familie și liberate de pedeapsă.

• Revizuirea procedurii operaţionale de supraveghere a executării măsurilor de protecţie.
• Elaborarea mecanismului de intervenţie în temeiul comunicării despre încălcarea de către 

agresor a măsurilor de protecţie.
• Modificarea și completarea Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație și a Legii nr. 

133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal cu formularea unor prevederi cla-
re în ceea ce privește categoria de informații care sunt de interes public.

• Elaborarea modificărilor cadrului normativ privind tratamentul obligatoriu al dependen-
ţei de alcool și/sau droguri în vederea reabilitării subiecţilor violenţei în familie.

• Dezvoltarea serviciilor de consiliere în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală 
pentru subiecţii violenţei în familie. 

• Reincluderea în Legea nr.45 a normei referitoare la competența  Administrației Naționale 
a Penitenciarelor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

• Operarea unor modificări și completări în Legea cu privire la probațiune nr.8 din 
14.02.2008, în vederea lărgirii sferei de activitate probațională, inclusiv pe calea aplicării 
programelor probaționale și asupra persoanelor condamnate pentru violență în familie și 
violență sexuală, încă din perioada aflării în detenție.
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Proiectul legii pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. - Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează:

1.  Articolul 11 alineatul (3) se completează cu sintagma „ori apatridului cu domiciliu perma-
nent sau altei persoane cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova”.

2.  La articolul 77 alineatul (1) se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
„o) săvârșirea repetată a infracțiunii de violență în familie ori infracțiunii privind viața 

sexuală.”
3.  Articolul 90 se completează cu alin. (51) cu următorul cuprins:
„(51) În caz de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei a persoanei recu-

noscute vinovate pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 2011 CP și 3201 CP, instanța 
va obliga condamnatul să participe la un program special de tratament sau de consiliere în 
vederea reducerii comportamentului violent”.

4.  La articolul 96, alineatul (1) după sintagma „infracțiuni prevăzute la cap. I, II, III, VII, VIII, 
XIII și XVII,” se completează cu sintagma „a celor condamnate pentru comiterea infracțiu-
nii în privința unui copil sau asupra membrului familiei,”.

5.  La articolul 98 alineatul (2) se completează cu litera (b1) cu următorul cuprins:
„b1) măsurile probaționale în cazul violenței în familie și a infracțiunilor privind viața sexuală;”

6.  Articolul 103:
la alineatul (1) sintagma „colectivului de muncă” se substituie cu sintagma „procurorului, a 

părții vătămate ori reprezentantului ei”.
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În caz de săvârșire a infracţiunii prevăzute în art. 2011 Cod Penal și 3201 Cod penal de către 

o persoană dependentă de alcool, droguri sau ce suferă de o boală/tulburare psihică, instanţa 
de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, a părții vătămate sau a reprezentantului 
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ei, concomitent cu pedeapsa pentru infracţiunea săvârșită, aplică în privința acestei persoane 
tratamentul medical forţat”.

7.  Se completează cu articolul 1041, cu următorul cuprins:
„Articolul 1041. Aplicarea măsurilor probaționale în cazul violenței în familie și a infracțiunilor 

privind viața sexuală
(1)  În cazul săvârșirii infracțiunilor de violență asupra membrului familiei și a infracțiunilor 

privind viața sexuală, instanța de judecată, concomitent cu pedeapsa pentru infracțiunea 
săvârșită, va obliga inculpatul să participe la programe probaționale.

(2)  În privința persoanelor menționate la alin. (1), condamnate la pedeapsa cu închisoare, 
aplicarea în timpul executării pedepsei a programelor probaționale este asigurată de către 
administrația penitenciarului.

(3)  Eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (1) de la îndeplinirea obligații-
lor stabilite de instanța de judecată, exclude posibilitatea liberării condiționate de pedeap-
să înainte de termen sau de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai 
blândă.

(4)  În privința persoanelor menționate la alin. (1), condamnate la pedepse neprivative de 
libertate sau condamnate cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, precum și a 
celor liberate condiționat de pedeapsă înainte de termen sau în privința cărora a fost înlo-
cuită partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, dacă nu au participat 
în perioada detenției la programe probaționale din motive obiective sau nu au finalizat 
programul stabilit, aplicarea programelor probaționale de corecție a comportamentului 
agresiv este asigurată de către organul probațiunii, în condițiile legii.

(5)  Eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (4) de la îndeplinirea obligați-
ilor stabilite, atrage înlocuirea, de către instanța de judecată la propunerea organului de 
probațiune, a pedepsei neprivative de libertate cu închisoare, după caz, trimiterea con-
damnatului pentru executarea termenul de pedeapsă neispășit.”.

8.  Articolul 109:
la alineatul (1) sintagma „capitolele II – VI” se substituie cu sintagma „capitolele II-III, V – VI”;
la alineatul (4) sintagma „171–1751,” se exclude.
9.  Se completează cu articolul 1311 cu următorul cuprins:
„Articolul 1311. Maltratare, izolare, intimidare, neglijare

(1)  Prin maltratare se înțelege modalitatea de exercitare a violenței fizice care reprezintă un 
model abuziv de comportament ce constă în acțiuni premeditate de aplicare a loviturilor, 
în bătaie, îmbrâncire, trântire, înțepare, tăiere, strangulare, capabile să producă vătăma-
rea integrității corporale sau sănătății persoanei.

(2)  Prin izolare se înțelege modalitatea de exercitare a violenței psihologice care reprezintă 
un model abuziv de comportament ce constă în acțiuni premeditate de izolare de familia 
lărgită (părinți, frați, surori, alte rude), de comunitate, de prieteni, interzicerea frecventă-
rii instituției de învățământ, interzicere de a se realiza profesional, deposedare de acte de 
identitate.

(3)  Prin intimidare se înțelege modalitatea de exercitare a violenței psihologice, care constă 
în acțiuni, manifestate fizic sau verbal, ce implică amenințări, înjurări, insultări, inclusiv 
prin mijloace de telecomunicație, urmărire, distrugerea demonstrativă a obiectelor, afi-
șarea ostentativă a armei, lovirea animalelor domestice, aruncarea în victimă cu diverse 
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obiecte. Acțiunile de intimidare deseori preced sau însoțesc maltratarea victimei violenței 
în familie.

(4)  Prin neglijare se înțelege modalitate de exercitare a violenței psihologice, care reprezintă 
un model abuziv de comportament ce constă în acțiuni/inacțiuni premeditate de ignorare 
a unor responsabilități, care implică neasigurarea condițiilor și normelor de igienă perso-
nală, lăsarea fără supraveghere, plasarea în condiții nocive pentru viață și sănătate, alte 
acțiuni similare.”.

10. La articolul 1331 literele a) și b) după cuvântul „curatelă” se completează cu cuvintele „în 
privința cărora a fost instituită măsură de ocrotire,”.

11. Articolul 173:
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Aceleași acțiuni:

a)  săvârșite de o persoană care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la art. 171–1751 Cod 
Penal;

b)  săvârșite cu bună-știință asupra unui minor;
c)  cu bună-știință asupra unei femei gravide;
d)  săvârșite asupra unui membru de familie;
e)  săvârșite de două sau mai multe persoane;
h)  săvârșite de o persoană cu funcție de răspundere.”;

alineatul unic devine alineatul (1).
12. Articolul 176:

la alineatul (1) lit. a) textul „săvârșită de o persoană cu funcţie de răspundere” se substituie 
cu textul „săvârșită de o persoană ce a împlinit vârsta de 16 ani”;

se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21)  Acţiunile specificate la alin. (1) și (2) săvârșite de o persoană cu funcţie de răspundere se 

pedepsesc cu amendă în mărime de la 950 la 1200 unităţi convenţionale sau cu muncă ne-
remunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.”

13. Articolul 177 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3)  Culegerea ilegală sau răspândirea cu bună-știinţă a informației cu caracter pornografic prin 

intermediul tehnologiilor informaţionale în vederea răzbunării, se pedepsesc cu închisoare 
de la 2 la 6 ani.”

14. Articolul 2011:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Violența în familie, adică acțiunea sau inacțiunea intenționată, manifestată prin maltra-

tare, amenințare, izolare, neglijare, comisă de un membru al familiei în privința altui membru al 
aceleiași familii, care a provocat victimei vătămarea neînsemnată ori ușoară a integrității corporale 
sau a sănătății, prejudiciu moral ori prejudiciu material în proporții considerabile,

se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închi-
soare de până la 5 ani.”;

la alineatul (2) textul „Faptele prevăzute la alin. (1)” se substituie cu textul „Acțiunile/inacțiu-
nile prevăzute la alin. (1)”;
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la alineatul (3) textul „Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) care” se substituie cu textul „Aceleași 
acțiuni/inacțiuni care”;

la alineatul (4) textul „Faptele prevăzute la alin. (1) și (2)” se substituie cu textul „Acțiunile/
inacțiunile prevăzute la alin. (1) și (2)”.

15. La articolul 3201 textul „de până la 3 ani” se substituie cu textul „de până la 4 ani”.
Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modifică-
rile ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  La articolul 52, alineatul (1) se completează cu punctele 51)  – 52) și 161) cu următorul 
cuprins:

„51) asigură respectarea drepturilor victimei/părții vătămate în procesul urmăririi penale;
52) verifică referirea victimei/părții vătămate, în cursul procedurilor de urmărire penală, către 

servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și consiliere, în caz de 
necesitate către servicii de adăpost;

161)  adresează în instanța de judecată, la demersul organului de urmărire penală sau la cererea 
victimei/părții vătămate, demers pentru obținerea măsurilor de protecție a victimelor vio-
lenței în familie și violenței sexuale, în condițiile legii;”.

2.  Articolul 53 se completează cu punctul 21) cu următorul cuprins:
„21) face demers în instanța de judecată, inclusiv la cererea victimei/părții vătămate, pentru obți-

nerea măsurilor de protecție a victimelor violenței în familie și violenței sexuale, în condițiile 
legii; cere aplicarea tratamentului medical forțat inculpatului în cazul dependenței de alcool/
droguri, confirmată prin aviz medical;”.

3.  La articolul 57, alineatul (2) se completează cu punctele 51) – 53) și 81) cu următorul cuprins:
„51) asigură respectarea drepturilor victimei/părții vătămate în procesul urmăririi penale;
52) asigură referirea victimei/părții vătămate, în cursul procedurilor de urmărire penală, către 

servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și consiliere, în caz de 
necesitate către servicii de adăpost;

53) propune procurorului, inclusiv la cererea victimei/părții vătămate, înaintarea demersului 
pentru obținerea măsurilor de protecție a victimelor violenței în familie și violenței sexuale, 
în condițiile legii;

81) dispune examinarea bănuitului, învinuitului în privința căruia există bănuială rezonabilă de 
consum abuziv a băuturilor alcoolice ori consum ilicit de droguri sau alte substanțe psihotro-
pe, în vederea obținerii avizului medical privind gradul de dependență alcoolică/de droguri 
a acestuia;”.

4.  Articolul 58:
la alineatul (3) punctul 11) va avea următorul cuprins:
„11)  să fie asistată, la acțiunile procesuale efectuate cu participarea ei, de un avocat ales sau de 

un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat”;
se completează cu alineatul (52) cu următorul cuprins:
„(52)  Victima infracțiunilor de violență în familie și privind viața sexuală dispune suplimentar 

de următoarele drepturi:
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1)  să dea explicații în condiții prietenoase, să refuze confruntarea cu bănuitul, învinui t u l , 
inculpatul;

2)  să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat;
3)  să fie însoțită de persoana de încredere, alături de avocatul său, la toate cercetările, inclusiv 

la ședințele închise;
4)  să-i fie asigurat, la solicitare, dreptul la intimitate;
5)  să fie referită către servicii de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și 

consiliere, în caz de necesitate către servicii de adăpost.”.
5.  Articolul 60:
la alineatul (1) p. 18) va avea următorul cuprins: „să fie reprezentată de un avocat ales sau să fie 

asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat”.
se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
„(12)  Partea vătămată în infracțiunile privind viața sexuală și de violență în familie dispune su-

plimentar de următoarele drepturi:
1)  să fie referită, în cursul procedurilor de urmărire penală și examinare judiciară, către servicii 

de asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și consiliere, în caz de necesi-
tate către servicii de adăpost;

2)  să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat;
3)  să fie însoțită de persoana de încredere, alături de avocatul său, la toate cercetările, inclusiv 

la ședințele închise;
4)  să fie audiată în condiții prietenoase, să refuze confruntarea cu bănuitul, învinuitul, 

inculpatul;
5)  să-i fie asigurat, la solicitare, dreptul la intimitate.”.
6.  La articolul 93, alineatul (2) punctul 7) se completează cu textul „,evaluările psihologice”.
7.  La articolul 109 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3)  În cazul în care prezența martorului la judecarea cauzei va fi imposibilă din motivul plecării 

peste hotarele țării sau din alte motive întemeiate, precum și pentru a reduce sau a exclude 
supunerea martorului unui vădit pericol sau pentru a reduce revictimizarea martorului, 
procurorul poate solicita audierea acestuia de către judecătorul de instrucție, cu asigurarea 
posibilității bănuitului, învinuitului, apărătorului acestuia, părții vătămate și procurorului 
de a pune întrebări martorului audiat. La audierea martorilor infracțiunilor îndreptate îm-
potriva membrilor familiei, infracțiunilor privind viața sexuală, participarea apărătorului 
și a psihologului este obligatorie”.

8.  Articolul 111 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21)  La audierea victimei/părții vătămate a infracțiunilor de violență în familie și infracțiuni 

privind viața sexuală, participarea apărătorului și a psihologului este obligatorie”.
9.  Articolul 113 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), confruntarea victimei/părții vătămate cu 

persoana bănuită, învinuită pe cauzele de violență în familie și infracțiuni privind viața 
sexuală se desfășoară cu acordul victimei/părții vătămate. În lipsa acordului victimei/părții 
vătămate, confruntarea poate avea loc în baza ordonanței motivate a organului de urmărire 
penală, cu invocarea circumstanțelor importante pentru stabilirea adevărului, care nu pot fi 
soluționate în alt mod.”.
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10. Titlul Secțiunii a 6-a a Capitolului III se completează cu textul „și evaluarea psihologică”.
11. Se completează cu articolul 1411 cu următorul cuprins:
„Articolul 1411. Condițiile și modul de evaluare psihologică. Raportul de evaluare psihologică

(1)  În cazul în care este necesară explicarea particularităților individual-psihologice ale per-
soanei, prezența indicatorilor traumei și suferinței psihice, altor circumstanțe importante 
pe cauză, în special în cazuri de violență în familie sau infracțiuni privind viața sexuală, 
cazuri de neglijare sau exploatare a persoanei, organul de urmărire penală, procurorul 
sau instanța de judecată poate folosi cunoștințele unui specialist psiholog, recunoscut în 
mediul profesional, dispunând, la cererea părților, iar organul de urmărire penală și pro-
curorul și din oficiu, evaluarea psihologică a persoanei.

(2)  Solicitarea de evaluare psihologică trebuie să conțină date despre persoană, descrierea ge-
nerală a circumstanțelor cazului, aspectele/întrebările care se cer a fi cercetate și descrise 
de către psiholog.

(3)  Specialistul psiholog stabilește orarul ședințelor de evaluare, durata evaluării și metode-
le psihodiagnostice care vor fi utilizate în dependență de specificul cazului examinat și 
relevanța acestora pentru oferirea răspunsurilor la întrebările incluse în solicitarea de 
evaluare psihologică.

(4)  În situația în care ordonatorul evaluării cere investigarea unor aspecte care depășesc li-
mitele competenței psihologului, instituția, după caz, specialistul care a primit solicitarea 
expediază un răspuns în care stipulează limitele competenței sale ce nu permit realizarea 
evaluării și recomandă instituția relevantă pentru studierea problemelor respective.

(5)  Raportul de evaluare psihologică indică: specialistul care a efectuat evaluarea (numele, 
prenumele, numărul licenței, specializarea în care este calificat, gradul de calificare, ve-
chimea în muncă în specialitatea respectivă); datele privind actul de dispunere a evaluării 
psihologice și datele ordonatorului evaluării; mențiunea despre informarea privind drep-
turile și obligațiile prevăzute de prezentul cod și privind răspunderea pentru încălcarea 
prevederilor art. 312 Cod penal; data întocmirii raportului de evaluare psihologică; datele 
persoanei supuse evaluării și, după caz, a celor care au asistat la efectuarea evaluării; 
expunerea succintă a circumstanțelor cazului; problemele înaintate spre soluționare; me-
todele de cercetare utilizate în procesul de evaluare, forma de lucru cu persoana, termenii 
de realizare (numărul de ședințe sau de ore); analiza, interpretarea și fundamentarea 
științifică a rezultatelor aplicării tehnicilor și procedurilor psihodiagnostice; circumstan-
țele relevante identificate de specialist, în privința cărora nu au fost adresate întrebări; 
răspunsurile la întrebările formulate de către ordonatorul evaluării, formulate exact care 
exclud interpretări echivoce, concluziile și recomandările în baza rezultatelor evaluării. 
Raportul de evaluare psihologică este semnat de psihologul evaluator.

(6)  Organul de urmărire penală, procurorul aduc la cunoștință părților rezultatele raportului 
de evaluare psihologică, întocmind un proces-verbal în acest sens.

(7)  Specialistul psiholog care a efectuat evaluarea psihologică poate fi solicitat să participe în 
ședința de judecată pentru a oferi explicații și concluzii pe marginea raportului de evalu-
are psihologică, care se consemnează în procesul-verbal.”.

12. Articolul 166 alineatul (1) se completează cu punctul 6) cu următorul cuprins:



ANEXA 2

— 220 —

„6)  dacă din circumstanțele stabilite la locul faptei există o bănuială rezonabilă că a fost săvâr-
șită o infracțiune de violență în familie și persistă pericol iminent de repetare a acțiunilor 
violente.”.

13. Articolul 185:
la alineatul (2) punctul 3) după textul „măsuri preventive aplicate în privința sa ori” se comple-

tează cu textul „agresorul familial, indiferent dacă are sau nu statut procesual pe cauză,”.
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3)  La soluţionarea chestiunii privind arestarea preventivă, judecătorul de instrucţie sau instan-

ţa de judecată are obligaţia să examineze prioritar oportunitatea aplicării altor măsuri pre-
ventive, neprivative de libertate, apoi a celor alternative arestului preventiv, excepție făcând 
situațiile de încălcare a ordonanței de protecție în cazul violenței în familie, specificate 
în alin. (2) punctul 3), și să respingă demersul privind aplicarea arestării preventive atunci 
când acesta nu este motivat suficient sau dacă motivele invocate nu sunt susţinute prin probe 
care confirmă temeiurile rezonabile de aplicare. Judecătorul de instrucţie sau instanţa de 
judecată are dreptul să dispună oricare altă măsură preventivă prevăzută la art. 175.”.

14. Articolul 2151:
alineatul (3):
– cuvântul „cererii” se substituie cu cuvintele „demersului procurorului”, iar cuvintele „bănu-

itului, învinuitului, inculpatului” se substituie cu cuvintele „agresorului, indiferent dacă are 
sau nu statut procesual pe cauză,”.

– la litera a) cuvântul „proprietate” se substituie cu cuvintele „administrare și dreptului de 
dispoziție”.

– litera b) va avea următorul cuprins:
„b) obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, la o distanță ce ar asigura securitatea vic-

timei, excluzând orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente 
de ea;”

– litera e) va avea următorul cuprins: „e) limitarea drepturilor în privința bunurilor comune 
cu victima;”

– la litera g) cuvântul „dispariția” se substituie cu cuvintele „pentru eliminarea”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5)  Ordonanța de protecție se remite de îndată poliției, prin intermediul procurorului care a fă-

cut demersul, și altor instituții responsabile de implementarea măsurilor de protecție, pentru 
organizarea imediată a executării, în condițiile legii. Copia încheierii privind aplicarea or-
donanței de protecție, instanța de judecată o expediază agresorului pentru ai asigura dreptul 
la recurs.”

15. La articolul 2151 alineatul (6) se completează cu următoarea sintagmă: „Contestarea înche-
ierii nu suspendă executarea ordonanței de protecție”.

16. Articolul 219:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1)  Acțiunea civilă în procesul penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procu-

rorului sau instanței de judecată, de către persoanele fizice sau juridice în privința cărora 
există suficiente temeiuri de a considera că în urma infracțiunii le-au fost cauzate prejudicii 



— 221 —

ANEXA 2

materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acțiunea sau inacțiunea) interzisă de legea pe-
nală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.”;

la alineatul (2) cuvântul „cărora” se substituie cu cuvintele „care pretind că”.
la aliniatul (4) după cuvintele „ia în considerație” se completează cu cuvintele „gravitatea și 

întinderea suferințelor psihice, inclusiv determinate de afectarea sentimentului de demnitate, care 
conduce la starea de umilire, frică, frustrare în legătură cu incapacitatea de a se apăra pe sine sau 
alte persoane de violență.”.

17. Articolul 221 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31)  Acțiunea civilă în interesul persoanei vătămate care se află în stare de imposibilitate sau de 

dependență față de bănuit, învinuit, inculpat ori care din alte motive nu-și poate realiza sin-
gură dreptul de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracțiune, poate fi depusă de procu-
ror în perioada specificată la alin. (1), inclusiv în lipsa cererii scrise a persoanei vătămate.”

18. Articolul 230 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4)  Nerespectarea termenelor procesuale la judecarea cauzei, constituie temei pentru adresarea, 

în condițiile legii, cu cerere de constatare a încălcării dreptului la judecarea în termen rezo-
nabil a cauzei.”.

19. La articolul 273 alineatul (2) după cuvintele „să procedeze la evaluarea pagubei și” se com-
pletează cu cuvintele „evaluarea riscului de comitere sau repetare a acțiunilor de violență, la 
sesizarea cazului de violență în familie,”.

20. La articolul 276 aliniatul (1) sintagma „173,” se exclude.
21. La articolul 323 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1)  Partea vătămată, participând la judecarea cauzei, dispune de drepturile și obligaţiile prevă-

zute în art. 60 din prezentul Cod. Judecătorul este obligat să îi explice părții vătămate drep-
turile prevăzute în art. 60 și să îi ofere informație și datele de contact ale serviciilor destinate 
victimelor infracțiunilor.”.

22. Articolul 331 alineatul (2) se completează cu următoarea propoziție: „Termenul de amâna-
re a ședinței pe cauzele de violență în familie și infracțiuni privind viața sexuală nu va depăși 
30 de zile.”.

23. La articolul 3441 alineatul (1) textul „prevăzute la cap. II – VI din Codul penal” se substituie 
cu textul „prevăzute la cap. II-III, V – VI din Codul penal”.

24. La articolul 412 alineatul (2) se completează cu textul: „În cauzele de violență în familie și 
infracțiuni privind viața sexuală fixarea termenului de judecare a apelului va asigura înce-
perea examinării cauzei în cel mult 20 de zile de la data repartizării.”

Art. III. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 (republicat 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100) cu modificările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Articolul 38 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7)  Prevederile alin. (6) din prezentul articol nu se aplică în cazul contravențiilor prevăzute la 

art. 781 – 782, 3181.”.
2.  Articolul 781 va avea următorul cuprins:
„781. Violența în familie
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Maltratarea sau alte acţiuni violente, comise de un membru al familiei în privinţa altui membru 
al familiei, care au provocat suferință fizică se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul co-
munităţii de la 40 la 60 de ore sau cu arest contravenţional de la 7 la 15 zile.”

3.  La articolul 3181 textul „cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale sau” se exclude.
4.  La articolul 378 alineatul (3) textul „persoanei pasibile de răspundere contravențională drep-

tul ei de a fi asistată de un apărător” se substituie cu textul „victimei și persoanei pasibile de 
răspundere contravențională dreptul lor la asistență juridică, în condițiile legii”.

5.  La articolul 387 alineatul (3) litera e) va avea următorul cuprins:
„e) să fie asistată în procesul contravențional de un avocat, iar dacă nu dispune de suficiente 

mijloace financiare pentru serviciile unui avocat ales, să-i fie asigurată asistență juridică 
garantată de stat, în condițiile legii.”.

6.  Articolul 435 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul faptelor contravenționale specificate la 

art. 781 și 3181, reținerea poate fi aplicată până la 24 de ore fără autorizația judecătorului de 
instrucție.”.

7.  La articolul 436 alineatul (2) după textul „pe aceleași temeiuri” se completează cu textul „, 
cu excepția cazurilor prevăzute la art. 435 alin. (21), dar nu mai mult de 72 de ore”.

8.  La articolul 454 alineatul (3) după textul „art. 376 și 433” se introduce textul „precum și în 
cazul contravențiilor prevăzute de art. 781–782 și art. 3181,”.

Art. IV. –Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, nr. 704), cu modificările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Cartea întâi se completează cu Capitolul XII1 cu următorul cuprins:
„Capitolul XII1 EXECUTAREA ORDONANȚEI DE PROTECȚIE ÎN CAZUL VIOLENȚEI 

ÎN FAMILIE”
Articolul 1561. Transmiterea ordonanței de protecție spre executare
(1)  După pronunțarea încheierii privind aplicarea măsurilor de protecție, instanța de judecată 

transmite de îndată ordonanța de protecție organului de poliție în a cărui rază teritorială se 
află domiciliul agresorului, pentru punerea imediată în executare. Trimiterea spre executare 
a ordonanței de protecție revine instanței care a emis-o. Ordonanța de protecție se remite 
într-un număr de exemplare, corespunzător organelor care asigură executarea măsurilor de 
protecție stabilite, în conformitate cu art. 1562.

(2)  Ordonanța de protecție care prevede exclusiv măsura specificată în art. 2787 alin. (2) lit. f) 
din Codul de procedură civilă, respectiv art. 2151 alin. (3) lit. g) din Codul de procedură pena-
lă se trimite neîntârziat organului de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul 
agresorului.

(3)  Ordonanța de protecție care prevede exclusiv măsuri specificate în art. 2787 alin. (2) lit. e) și 
h) din Codul de procedură civilă se trimite neîntârziat autorității tutelare locale de la locul 
de domiciliu al copiilor.

(4)  În cazurile specificate la art. 1561 alin. (2) și alin. (3), instanța de judecată va expedia ordo-
nanța de protecție destinatarilor prin poștă, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire, 
sau prin curier.

Articolul 1562. Organele care asigură executarea măsurilor din ordonanța de protecție
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(1)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. a) – privind obligarea de a 
părăsi temporar locuința comună, lit. c), g) din Codul de procedură civilă, respectiv art. 2151 

alin. (3) lit. a) – privind obligarea de a părăsi temporar locuința comună, lit. c), e) din Codul 
de procedură penală, se asigură de către organul de poliție în a cărui rază teritorială se află 
domiciliul victimei. Măsura prevăzută la art. 2787 alin. (2) lit. i) Cod de procedură civilă, re-
spectiv la art. 2151 alin. (3) lit. h) din Codul de procedură penală, se asigură de către organul 
poliției în a cărui rază teritorială se află domiciliul agresorului.

(2)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. a) – privind obligarea de 
a sta departe de locuința victimei, lit. b), d), f), din Codul de procedură civilă, respectiv art. 
2151 alin. (3) lit. a) – privind obligarea de a sta departe de locuința victimei, lit. b), d), g) din 
Codul de procedură penală, se asigură de către organul de probațiune în a cărui rază terito-
rială se află domiciliul agresorului.

(3)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură 
civilă – stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor minori și supravegherea execu-
tării măsurii de protecție prevăzute la art. 2787 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă, 
se asigură de autoritatea tutelară locală de la locul de domiciliu al copiilor.

(4)  Executarea măsurii de protecție prevăzute la art. 2151 alin. (3) lit. f) din Codul de procedură 
penală – obligarea de a face un examen medical privind starea psihică și dependența de dro-
guri/alcool și de a face tratament medical forțat de alcoolism/ narcomanie, se asigură de către 
instituțiile medicale specializate.

Articolul 1563. Organizarea punerii în executare a ordonanței de protecție
(1)  După recepționarea ordonanței de protecție organul de poliție întreprinde acțiunile necesare 

în vederea informării neîntârziate a agresorului despre măsurile aplicate.
(2)  Dacă agresorul nu se conformează cerințelor legale și nu permite accesul în încăpere, an-

gajatul poliției va pătrunde forțat în încăpere, aplicând la necesitate forța fizică și mijloace 
speciale.

(3)  Agresorului i se înmânează copia ordonanței de protecție și i se explică sensul măsurilor sta-
bilite, drepturile și obligațiile care îi revin, răspunderea pentru neexecutarea sau eschivarea 
de la executarea ordonanței de protecție. Acțiunile efectuate în condițiile prezentului ali-
neat vor fi consemnate în procesul-verbal privind înmânarea copiei ordonanței de protecție. 
Refuzul de a semna procesul-verbal se soluționează conform art. 29 alin. (2).

(4)  Organul de poliție informează victima despre măsurile aplicate prin ordonanța de protecție 
și explică modalitățile de apelare în cazul încălcării de către agresor a măsurilor stabilite.

(5)  Dacă ordonanța de protecție conține măsuri din cele specificate la art. 1562 alin. (2) organul 
de poliție, după efectuarea acțiunilor prevăzute la alin. (3) – (4), asigură escortarea agreso-
rului la organul de probațiune, cu prezentarea unui exemplar al ordonanței de protecție.

(6)  Dacă ordonanța de protecție conține măsuri din cele specificate la art. 1562 alin. (3) organul 
de poliție va informa agresorul despre necesitatea de a se prezenta la autoritatea tutelară 
locală și va expedia acesteia un exemplar al ordonanței de protecție.

(7)  Dacă ordonanța de protecție conține măsuri din cele specificate la art. 1562 alin. (4) organul 
de poliție va informa agresorul despre necesitatea de a se prezenta pentru examen medical. 
Concomitent, organul de poliție va coordona cu instituția medicală data și locul unde ur-
mează agresorul să se prezinte, expediind și un exemplar al ordonanței de protecție.
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(8)  În cazurile specificate la art. 1561 alin. (2) și alin. (3), după recepționarea ordonanței de 
protecție organele destinatare vor întreprinde acțiunile necesare în vederea informării neîn-
târziate a agresorului despre măsurile aplicate. Agresorului i se înmânează copia ordonanței 
de protecție și i se explică sensul măsurilor stabilite, drepturile și obligațiile care îi revin, 
răspunderea pentru neexecutarea sau eschivarea de la executarea ordonanței de protecție. 
Acțiunile efectuate în condițiile prezentului alineat vor fi consemnate în procesul-verbal pri-
vind înmânarea copiei ordonanței de protecție.

Articolul 1564. Asigurarea executării măsurilor privind obligarea de a părăsi temporar locuința 
comună și de interzicere a oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență cu victima sau cu 
copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea

(1)  Imediat după realizarea acțiunilor prevăzute la art. 1563 alin. (3), organul de poliție propune 
agresorului să părăsească benevol locuința și să predea cheile de la locuință, care sunt ulteri-
or transmise victimei sau preluate spre păstrare provizorie la organul de poliție. Agresorului i 
se permite să-și ia cu sine lucruri necesare pentru uz personal (haine, documente, obiecte de 
igienă, etc.).

(2)  În cazul refuzului de a părăsi benevol locuința, organul de poliție aplică măsurile care se 
impun, în condițiile legii, pentru înfrângerea rezistenței opuse cerințelor legale.

(3)  Agresorul urmează să comunice organului de poliție o adresă de contact în perioada de apli-
care a ordonanței de protecție. Dacă refuză să ofere această informație, agresorul nu poate 
pretinde încălcarea dreptului la corespondență.

(4)  În perioada de acțiune a măsurilor de protecție, organul de poliție efectuează vizite inopi-
nate la locuința victimei/agresorului. În cadrul vizitelor vor fi întreprinse acțiunile necesare, 
inclusiv explicații de la victimă, membrii familiei, alte persoane care pot comunica informa-
ție relevantă, în vederea constatării modului de executare a măsurilor de protecție stabilite. 
Materialele acumulate se anexează la dosarul de executare a ordonanței de protecție.

(5)  La orice comunicare despre nerespectarea sau tentativa de încălcare a măsurilor de protecție 
de către agresor, organul de poliție va interveni imediat, în condițiile legislației.

Articolul 1565. Asigurarea executării măsurii de interzicere de a păstra și a purta armă
În cazul aplicării măsurii stabilite la art. 2787 alin. (2) lit. i) Cod de procedură civilă, respectiv 

art. 2151 alin. (3) lit. h) din Codul de procedură penală, organul de poliție va efectua neîntârziat 
ridicarea armelor și munițiilor, asigurând păstrarea lor în modul stabilit de legislație.

Articolul 1566. Asigurarea executării măsurilor privind obligarea de a sta departe de locuința 
victimei sau de a sta departe de locul aflării victimei, precum și de interzicere să se apropie de locul 
de muncă al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată 
le frecventează

(1)  Organul de probațiune, care a recepționat ordonanța de protecție în condițiile art. 1563 alin. 
(5) explică agresorului modul de supraveghere a executării măsurilor de protecție stabilite, 
prin aplicarea monitorizării electronice, după care atașează agresorului dispozitivul special 
de monitorizare, în modul stabilit de lege.

(2)  Persoanei supuse monitorizării electronice i se stabilește, în dependență de circumstanțele 
individuale ale cazului și măsurile aplicate:
a)  zona de deplasare;
b)  zona și/sau locul unde este interzis să se deplaseze.
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(3)  Asigurarea monitorizării electronice a agresorului se efectuează de către organul de pro-
bațiune, în modul stabilit. Organul de probațiune ține evidența agresorilor și a măsurilor 
aplicate.

(4)  Despre orice caz de încălcare, de către agresor, a obligațiilor în cadrul sistemului de monito-
rizare electronică, consilierul de probațiune comunică imediat organului de poliție, care se 
va deplasa neîntârziat la fața locului. Comunicarea organului de probațiune constituie temei 
pentru inițierea, în condițiile legislației, a procedurii de cercetare a faptelor de neexecutare 
intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

(5)  La expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecție, dacă ordonanța de protecție 
nu a fost prelungită, persoana supusă monitorizării electronice restituie utilajul electronic 
organului de probațiune.

(6)  În caz de deteriorare intenționată a utilajului de monitorizare electronică, persoana supusă 
monitorizării achită integral costul utilajului.

Articolul 1567. Asigurarea executării măsurii privind obligarea de a participa la un program 
special de tratament sau de consiliere pentru reducerea violenței sau pentru eliminarea ei

(1)  După recepționarea ordonanței de protecție organul de probațiune și efectuarea acțiunilor 
prevăzute de art. 1563 alin. (8), organul de probațiune dispune evaluarea psihosocială a agre-
sorului, în vederea identificării măsurilor de asistență necesare (programelor probaționale 
de corecție a comportamentului social). Subiectul probațiunii semnează obligația de a se 
prezenta la organul de probațiune potrivit graficului stabilit.

(2)  Dacă agresorul nu s-a prezentat neîntemeiat la consilierul de probațiune, la solicitarea or-
ganului de probațiune, organul de poliție, în cel mult 3 zile, va asigura aducerea silită a 
agresorului la destinație. Concomitent, organul de poliție va iniția, în condițiile legislației, 
procedura de cercetare a faptelor de neexecutare intenționată sau eschivare de la executare a 
ordonanței de protecție.

(3)  Programele probaționale de corecție a comportamentului social, cu agresorii familiali, se des-
fășoară individual și/sau în grup.

(4)  Tipul programului probațional se stabilește de către consilierul de probațiune, reieșind din 
evaluările efectuate.

Articolul 1568. Asigurarea executării măsurii privind stabilirea unui regim temporar de vizitare, 
de către agresor, a copiilor minori, precum și de obligare de a contribui la întreținerea copiilor pe 
care îi are în comun cu victima

(1)  După recepționarea ordonanței de protecție în condițiile art. 1561 alin. (3) și art. 1563 alin. 
(6), autoritatea tutelară locală va realiza acțiunile prevăzute la art. 1563 alin. (8), aplicân-
du-le corespunzător.

(2)  Dacă agresorul nu se prezintă neîntemeiat la autoritatea tutelară locală, la solicitarea aces-
teia, organul de poliție, în cel mult 3 zile, asigură aducerea silită a agresorului. Concomitent, 
organul de poliție va iniția, în condițiile legislației, procedura de cercetare a faptelor de neexe-
cutare intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

(3)  Autoritatea tutelară asigură întocmirea neîntârziată a programului de vizitare a copiilor, în 
condițiile legislației. Programul de vizitare a copiilor poate să prevadă, după caz, în afară 
de periodicitatea (zilele) vizitelor și alte condiții – locul întâlnirii, prezența anumitor per-
soane, inclusiv reprezentantul autorității tutelare sau angajatul poliției etc. La întocmirea 
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programului de vizitare a copiilor urmează de luat în considerație incidentele de violență 
anterioare și relațiile dintre agresor și părintele/persoana în îngrijirea căruia se află copiii.

(4)  Dacă agresorul încalcă condițiile programului de vizitare a copilului, autoritatea tutelară 
comunică acest fapt organului de poliție.

(5)  Agresorul execută obligația de a contribui la întreținerea copiilor pe care îi are în comun cu 
victimă, în perioada de acțiune a ordonanței de protecție, prin intermediul persoanei desem-
nate de autoritatea tutelară.

(6)  Încălcarea, de către agresor, a condițiilor alin. (4) sau (5), constituie temei pentru organul 
de poliție de a iniția, în condițiile legislației, procedura de cercetare a faptelor de neexecutare 
intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

Articolul 1569. Asigurarea executării măsurii privind obligarea de a face un examen medical 
privind starea psihică și dependența de droguri/alcool și de a face un tratament medical forțat de 
alcoolism/narcomanie

(1)  După ce i-au fost aduse la cunoștință prevederile ordonanței de protecție, în conformitate cu 
art. 1563 alin. (7), agresorul este obligat să se prezinte pentru efectuarea examenului medical 
sau pentru tratament, la data coordonată cu instituția medicală specializată.

(2)  Instituția medicală informează în termen de 5 zile, organul de poliție despre prezentarea 
persoanei pentru examen sau tratament medical și modul de respectare a regimului stabilit.

(3)  Dacă agresorul nu se prezintă benevol la instituția medicală sau se eschivează în orice mod 
de la examenul sau tratamentul medical, la solicitarea instituției medicale, organul de poli-
ție, în perioada de acțiune a ordonanței de protecție, asigură aducerea silită a agresorului la 
destinație.

(4)  Comunicările instituției medicale despre neprezenta agresorului la data stabilită, eschivarea 
în orice mod de la examenul sau tratamentul medical, nerespectarea regimului de tratament 
stabilit, constituie temei de inițiere a procesului de cercetare a faptelor de neexecutare inten-
ționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

Articolul 15610. Asigurarea executării măsurii privind limitarea drepturilor în privința bunurilor 
comune cu victima

(1)  După realizarea acțiunilor prevăzute la art. 1563 alin. (3), organul de poliție va organiza, 
reieșind din circumstanțele individuale ale cazului, măsuri de supraveghere a modului cum 
este respectat dreptul victimei de a beneficia de bunul comun.

(2)  În perioada de acțiune a ordonanței de protecție, organul de poliție poate efectua vizite ino-
pinate, în cadrul cărora vor fi întreprinse acțiunile necesare în vederea constatării modului 
de executare a măsurii de protecție stabilite. Materialele acumulate se anexează la dosarul 
de executare a ordonanței de protecție.

(3)  La constatarea faptelor care indică la limitarea, de către agresor, a drepturilor victimei asu-
pra bunului comun, organul de poliție va iniția, în condițiile legislației, cercetarea faptelor de 
neexecutare intenționată sau eschivare de la executare a ordonanței de protecție.

2.  Se completează cu art. 2181 cu următorul cuprins:
„Articolul 2181. Informarea cu privire la expirarea termenului detenției
(1)  Cu cel puțin 10 zile înainte de eliberarea din detenție a condamnaților pentru violență în 

familie sau infracțiuni privind viața sexuală, urmare a executării integrale a termenu-
lui pedepsei penale privative de libertate sau a liberării înainte de termen, iar în caz de 
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evadare – neîntârziat, administrația penitenciarului este obligată să informeze despre aceas-
ta organul de poliție din raza unității administrativ-teritoriale de domiciliu a victimei.

(2)  Organul de poliție va asigura informarea personală a victimei, în condiții de confidențialita-
te, despre data eliberării condamnatului și va oferi consultanță în privința modalităților de 
obținere a protecției, în caz de necesitate.”.

3.  La articolul 242 alineatul (2) litera b) după textul „implementează programe psiho-sociale,” 
se completează cu textul „inclusiv programe probaționale în privința condamnaților pentru 
violență în familie și violență sexuală,”.

Art. V. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 202, nr. 82–86, art. 661) cu modificările ulterioare, se modifică și se comple-
tează după cum urmează:

1.  Articolul 1405 aliniatul (1) după sintagma „muncii neremunerate în folosul comunității” 
va fi completat cu sintagma „, precum și a nerealizării obligațiilor de asistență și protecție a 
victimei infracțiunii”.

2.  Articolul 1422 aliniatul (3) după sintagma „muncii neremunerate în folosul comunității” 
va fi completat cu sintagma „, precum și a nerealizării obligațiilor de asistență și protecție a 
victimei infracțiunii”.

Art. VI. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003 (repu-
blicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2 alineatul (4) după textul „alte raporturi juridice” se completează cu textul „a 
cauzelor de eliberare a ordonanței de protecție a victimelor violenței în familie (procedura 
urgentă),”.

2.  La articolul 14 alineatul (4) după textul „a cauzelor specificate la” se completează cu textul 
„art. 2783 și”.

3.  La articolul 85 alineatul (1) litera l) după textul „sancțiunii administrative a arestului” se 
completează cu textul „, prin nerealizarea obligațiilor de asistență și protecție a victimei 
infracțiunii”.

4.  La Articolul 1821 alineatul (1) lit. b) va avea următorul cuprins:
„b) litigiile de familie, cu excepția cauzelor de divorț pornite pe motivul violenței în familie;”.
5.  La articolul 185 alineatul (1) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
„e1)  explică participanților la proces modul de accesare a serviciilor destinate victimelor violenței 

în familie”.
6.  Articolul 2786 se completează cu alineatul (21) având următorul cuprins:
„(21)  Judecătorul îi explică victimei modul de accesare a serviciilor destinate victimelor violenței 

în familie și îi oferă informația despre datele de contact ale serviciilor”.
7.  Titlurile Compartimentului B2. APLICAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE ÎN 

CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE și al Capitolului XXII2 APLICAREA 
MĂSURILOR DE PROTECȚIE ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE vor avea 
următorul cuprins:

„B2. PROCEDURA DE ELIBERARE A ORDONANȚEI DE PROTECȚIE ÎN CAZURILE DE 
VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE (PROCEDURA URGENTĂ)
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Capitolul XXII2 „PROCEDURA DE ELIBERARE A ORDONANȚEI DE PROTECȚIE ÎN 
CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE”.

8.  Articolele 2783–2789 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 2783. Examinarea cauzelor
(1)  Cererile pentru eliberarea ordonanței de protecție în cazul violenței în familie se examinează 

de instanțele judecătorești conform normelor prezentului capitol și a legislației de prevenire 
și combatere a violenței în familie. Normele generale ale codului se aplică în măsura în care 
reglementările prezentului capitol nu prevăd altfel.

(2)  Instanța de judecată examinează cererea de eliberare a ordonanței de protecție în cazurile de 
violență în familie cu participarea victimei și a persoanei/persoanelor interesate. Calitatea 
procesuală de persoană interesată îi revine organului de poliție sau, în funcție de circumstan-
țele individuale ale cazului, oricărei dintre instituțiile abilitate prin lege cu funcții de preve-
nire și combatere a violenței în familie.

(3)  Ordonanța de protecție a victimei violenței în familie este actul de dispoziție prin care in-
stanța, reieșind din circumstanțele cazului, aplică una sau mai multe măsuri de protecție 
prevăzute de lege, în vederea asigurării condițiilor de siguranță victimei violenței în familie.

(4)  Ordonanța de protecție reprezintă un document executoriu.
Articolul 2784. Depunerea cererii
(1)  Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție se depune de către victimă personal sau 

prin reprezentant.
(2)  În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din motive de sănătate, vârstă, 

din alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea privind aplicarea măsurilor de protecție 
poate fi depusă în interesele victimei de către organul de poliție sau organul de asistență so-
cială. Victima are în acest caz calitatea procesuală de petiționar.

(3)  Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție în interesele copilului sau ale persoanei în 
privința căreia a fost instituită o măsură de ocrotire poate fi depusă de autoritatea tutelară, 
persoana însărcinată cu ocrotirea persoanei aflate sub ocrotire sau de orice altă persoană 
care justifică un interes privind apărarea și protecția personală sau patrimonială a persoanei 
aflate sub ocrotire și în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.

(4)  Cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție se depune la instanța judecătorească com-
petentă de la domiciliul sau locul de aflare a victimei sau a agresorului, de la locul unde 
victima a solicitat asistență sau de la locul unde a avut loc actul de violență.

(5)  Cererea depusă în instanța de judecată se repartizează imediat judecătorului, în modul sta-
bilit, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor.

(6)  Judecătorul care a primit cererea întreprinde neîntârziat măsurile prevăzute la alin. (1) – (2) 
art. 2786, în vederea pregătirii pentru examinare urgentă a cauzei, fără emiterea unei înche-
ieri în acest caz.

Articolul 2785. Forma și cuprinsul cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție
(1)  În cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție se indică:

a)  denumirea instanței căreia îi este adresată;
b)  numele petiționarului-victimă a violenței în familie, adresa de domiciliu, numărul de 

telefon, poșta electronică, alte date de contact disponibile. Dacă cererea este depusă în 



— 229 —

ANEXA 2

interesele victimei de către o instituție abilitată se indică denumirea, sediul, numere de 
telefon, poșta electronică, alte date de contact disponibile;

c)  denumirea persoanei interesate, sediul și datele de contact disponibile, în cazul în care 
petiționarul dispune de aceste date. În cererea depusă în condițiile alin. (2) art. 2784 în 
calitate de persoană interesată poate figura aceeași instituție care a depus cererea în inte-
resele victimei;

d)  datele despre natura relației dintre victimă și pretinsul agresor, adresa de domiciliu al 
pretinsului agresor, numărul de telefon, alte date de contact disponibile;

e)  circumstanțele actului de violență, intensitatea, durata, consecințele suportate și alte cir-
cumstanțe care indică necesitatea aplicării măsurilor de protecție.

f)  documentele anexate la cerere.
(2)  Cererea și documentele anexate se depun într-un exemplar.
(3)  Cererea petiționarului când este asistat de un avocat și cererea depusă în condițiile alin. (2) 

art. 2784 trebuie să fie dactilografiate.
Articolul 2786. Procedura de pregătire și de examinare a cererii
(1)  După primirea cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție, instanța de judecată dis-

pune imediat citarea victimei și a persoanei interesate, contactează organul de poliție de la 
locul aflării agresorului și solicită informarea acestuia despre procedura inițiată. Instanța de 
judecată poate solicita, după caz, organului de asistență socială sau/și poliției prezentarea 
materialelor informative de caracterizare a familiei vizate și a presupusului agresor, poate 
solicita alte surse pe care le consideră necesare la examinarea cererii. Instanța de judecată 
poate dispune citarea pentru audiere în ședință de judecată a presupusului agresor.

(2)  La examinarea cererii victimei privind aplicarea măsurilor de protecție, instanța de judecată 
solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică 
Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru acordarea asistenței juridice de urgență 
victimei.

(3)  Înștiințarea participanților la proces se înfăptuiește în modul stabilit în prezentul cod pentru 
cauzele de urgență. Participarea la ședința de judecată a reprezentantului persoanei intere-
sate este obligatorie. Absența acestuia la proces se sancționează cu amendă de la 40 până la 
50 de unități convenționale.

(4)  Dacă cererea pentru eliberarea ordonanței de protecție nu întrunește exigențele prevăzute de 
lege cu privire la formă și conținut, aceasta nu constituie temei pentru a nu da curs cererii 
sau a dispune restituirea cererii. Instanța de judecată va lua măsuri posibile de înlăturare a 
deficiențelor în procesul de examinare a cauzei.

(5)  Victima poate fi însoțită la proces de o persoană de încredere aleasă, care nu va avea calitatea 
de reprezentant în proces.

(6)  Examinarea cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție se desfășoară fără prezența în 
ședință a agresorului. În procesul audierii victimei instanța de judecată va folosi metodele de 
comunicare care corespund stării și situației persoanei audiate. Declarația independentă a 
victimei este suficientă pentru emiterea ordonanței de protecție în caz de pericol iminent de 
comitere a violenței fizice.

(7)  Dacă instanța a decis în privința audierii în ședința de judecată și a presupusului agresor, 
după audiere acesta urmează să părăsească sala de ședințe. Victima este în drept să solicite 
audierea presupusului agresor fără prezența sa.
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(8)  Neprezentarea presupusului agresor la ședința de judecată sau refuzul de a face declarații, 
precum și neprezentarea materialului de caracterizare a familiei vizate și a presupusului 
agresor sau a altor acte solicitate de instanța de judecată nu împiedică instanța să examineze 
cererea.

(9)  În procesul examinării cererii de eliberare a ordonanței de protecție, instanța de judecată 
analizează circumstanțele care indică la prezența sau lipsa pericolului pentru viața și/sau 
integritatea fizică și/sau psihică a petiționarului, a altor persoane potențiale victime ale vio-
lenței în familie și identifică măsurile de protecție potrivite.

(10)  Prin derogare de la prevederile Capitolului XV, dezbaterile judiciare se limitează la cerceta-
rea cauzei în fond, fără pledoarie, după care are loc deliberarea și pronunțarea încheierii.

Articolul 2787. Emiterea ordonanței de protecție
(1)  Instanța de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii de eliberare a ordonanței de 

protecție, o încheiere prin care admite sau respinge cererea.
(2)  În cazul admiterii cererii, instanța emite ordonanța de protecție, prin care aplică agresorului 

una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
a)   obligarea de a părăsi temporar locuința comună sau de a sta departe de locuința victimei, 

fără a decide asupra modului de administrare și dreptului de dispoziție asupra bunurilor;
b)   obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, la o distanță ce ar asigura securitatea 

victimei, excluzând orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane de-
pendente de ea;

c)   interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, 
cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;

d)   interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al 
copiilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează;

e)   obligarea, până la soluționarea cazului, de a contribui la întreținerea copiilor pe care îi 
are în comun cu victima;

f)   obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere, dacă o ase-
menea acțiune este determinată de instanța de judecată ca fiind necesară pentru reduce-
rea violenței sau pentru eliminarea ei;

g)   limitarea drepturilor în privința bunurilor comune cu victima;
h)   stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori;
i)   interzicerea de a păstra și a purta armă.

(3)  Măsurile de protecție se aplică pe un termen de până la 3 luni.
(4)  Instanța de judecată remite de îndată, prin intermediul persoanei interesate, ordonanța de 

protecție organului poliției și/sau altor instituții responsabile de implementarea măsurilor 
de protecție, pentru organizarea imediată a executării, în condițiile legii. Copia încheierii 
privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare a ordonanței de protecție, instanța de 
judecată o expediază agresorului și victimei pentru a asigura dreptul la recurs.

(5)  Ordonanța de protecție se execută în conformitate cu legislația în vigoare.
Articolul 2788. Prelungirea și revocarea ordonanței de protecție
(1)  Termenul măsurilor de protecție poate fi prelungit de instanța de judecată, la cerere, ca ur-

mare a comiterii faptelor de violență în familie în termenul de aplicare a măsurilor de pro-
tecție sau ca rezultat al nerespectării condițiilor prevăzute în ordonanța de protecție ori dacă, 
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la expirarea termenului de aplicare a măsurilor de protecție, asupra victimei se menține 
pericolul de a fi supusă violenței sau altor acțiuni ilegale din partea agresorului.

(2)  La cererea întemeiată a victimei, instanța de judecată poate revoca măsurile de protecție 
aplicate, asigurându-se că voința victimei este liber exprimată și că nu a fost supusă presiu-
nilor din partea agresorului.

(3)  Revocarea poate fi dispusă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a)   agresorul a respectat interdicțiile și obligațiile stabilite;
b)   agresorul a urmat/urmează consilierea ori tratamentul care i-au fost stabilite.

(4)  Cererea de prelungire sau revocare a ordonanței de protecție se examinează în condițiile pre-
zentului capitol.

Articolul 2789. Contestarea încheierii privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare a 
ordonanței de protecție

(1)  Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de eliberare a ordonanței de protecție 
poate fi atacată cu recurs.

(2)  Contestarea încheierii de admitere a cererii nu suspendă executarea ordonanței de protecție.”
9.  La articolul 423 alineatul (1) după textul „de alte legi,” se completează cu textul „de că-

tre agresor în cazul cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție a victimei violenței în 
familie,”.

10. Articolul 425:
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2)  Termenul de declarare a recursului împotriva încheierii de admitere sau respingere a cererii 

de aplicare a măsurilor de protecție a victimei violenței în familie este de 3 zile din data co-
municării încheierii.”;

alineatul unic va deveni alineatul (1).
11. Articolul 426 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Recursul împotriva încheierii de admitere sau respingere a cererii de aplicare a măsurilor de 

protecție a victimei violenței în familie se examinează în conformitate cu prezentul articol în 
termen de 10 zile din data depunerii.”.

12. Articolul 427:
se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2)  Examinând recursul împotriva încheierii de admitere sau respingere a cererii de aplicare a 

măsurilor de protecție a victimei violenței în familie, instanța de recurs este în drept să ad-
opte, după caz, una din soluțiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau lit. c).”;

alineatul unic va deveni alineatul (1).
13. Articolul 428 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
„(3)  Decizia instanței de recurs, emisă conform art. 427 alin. (1) lit. a), se remite în termen de 

până la 3 zile instanței de judecată care a emis încheierea susceptibilă de recurs.
(4)   În cazul emiterii deciziei conform art. 427 alin. (1) lit. c) și art. 2787 alin. (2), instanța de 

recurs va acționa în corespundere cu art. 2787 alin. (4).”.
Art. VII. – Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2001, nr. 47–48, art. 201) cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează:
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1.  La articolul 37 alineatul (4) textul „confirmate prin probe” se exclude.
2.  Articolul 38 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11)  Dacă desfacerea căsătoriei a fost cauzată de violența în familie, instanța de judecată va lua 

în considerație aceste circumstanțe la stabilirea cu cine dintre părinți vor locui copiii minori 
după divorț.”

3.  La articolul 63, aliniatul (3) se completează cu textul: „Autoritatea tutelară include în aviz, 
în mod obligatoriu, informația disponibilă referitoare la actele de violență în această familie 
și persoana agresorului familial.”

4.  Articolul 64 se completează cu alineatele (5) – (7) cu următorul cuprins:
„(5) Dacă părintelui care locuiește împreună cu copilul i-a fost eliberată ordonanța de protecție 

a victimei violenței în familie, părintelui agresor îi este interzis, în perioada acțiunii ordo-
nanței de protecție, orice contact cu copiii, fără acordul autorității tutelare. Dacă rezultatele 
evaluării admit posibilitatea întrevederilor agresorului cu copiii minori, autoritatea tutelară 
teritorială din oficiu sau la solicitarea părintelui-agresor poate cere, în condițiile legii, aplica-
rea măsurii de protecție – stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor minori.

(6)   În cazul când ordonanța de protecție în favoarea părintelui care locuiește împreună cu copi-
lul include măsurile – stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori sau/și 
obligarea de a contribui la întreținerea copiilor pe care îi are în comun cu victima, autoritatea 
tutelară, îndată ce a fost informată în modul stabilit, va decide asupra unui program de vizi-
tare a copiilor. La întocmirea programului de vizitare a copiilor autoritatea tutelară va lua în 
considerație incidentele de violență anterioare și relațiile dintre agresor și părintele-victimă. 
Programul de vizitare a copiilor poate să prevadă, după caz, în afară de periodicitatea (zi-
lele) vizitelor și alte condiții, precum – locul întâlnirii, prezența anumitor persoane, inclusiv 
reprezentantul autorității tutelare sau angajatul poliției etc. Dacă părintele-agresor încalcă 
condițiile programului de vizitare a copilului, autoritatea tutelară dispune interzicerea vizi-
tării copiilor pe perioada acțiunii ordonanței de protecție.

(7)   Deciziile autorității tutelare prevăzute la alineatele (5) – (6) ale prezentului articol pot fi 
atacate în instanța judecătorească, iar contestarea nu atrage suspendarea acestora.”.

5.  Articolul 73 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Autoritatea tutelară indică în aviz, în mod obligatoriu, despre toate cazurile de violență în 

familie, comise de către persoana care pretinde la educația copilului.”.
Art. VIII. – Articolul 8 alin. (1) din Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice 

locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996) se completează cu 
textul „, precum și alocații pentru contractarea lucrărilor și serviciilor sociale, potrivit necesităților”.

Art. IX. – Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în fami-
lie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55–56, art. 178) cu modificările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2:
din textul noțiunii de „victimă” cuvintele „în concubinaj” se exclud.
se completează cu următoarea noțiune:
„violență împotriva femeilor – orice acțiune de violență bazată pe gen, care cauzează sau pot 

cauza femeilor o suferință fizică, sexuală, psihologică sau economică, inclusiv amenințarea cu ase-
menea acțiuni, forțarea sau privarea de libertate arbitrară, comisă în sfera publică sau privată.”
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noțiunea „ordinului de restricție de urgență” va avea următorul cuprins:
„ordin de restricție de urgență – act emis de poliție, prin care sunt aplicate măsuri de protecție 

menite să asigure înlăturarea imediată a agresorului din locuința familiei și stabilirea unor inter-
dicții prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acțiunilor violente, asigurând astfel 
victimei și altor membri ai familiei siguranță în locuința lor și în afara acesteia.”.

2.  La articolul 3:
alineatul (2) literele a) și b) se vor completa cu textul „în privința cărora a fost instituită măsură 

de ocrotire,”.
3.  La articolul 7 alineatul (4) textul „se desemnează un specialist” se substituie cu textul „se 

instituie un serviciu”.
4.  Articolul 8:
la alineatul (1):
– litera c) se completează cu textul „în baza unor indicatori unici pentru toate autoritățile 

incluși în programele lucrărilor statistice aprobate de Guvern.”;
– se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
„d1) efectuează sondaje la intervale regulate privind fenomenul violenței în familie;”
la alineatul (3):
– cuvântul „specialistului” se substituie cu cuvântul „serviciului”;
– litera f) va avea următorul cuprins:
„f) se adresează, în condițiile legii, cu cerere de eliberare a ordonanței de protecție; participă în 

calitate de persoană interesată în procesele de solicitare a măsurilor de protecție a victimei violen-
ței în familie; prezintă, la solicitarea instanței de judecată, materiale informative de caracterizare 
a familiei vizate și a presupusului agresor, alte informații pe care instanța le consideră necesare la 
examinarea cauzei; contribuie, în condițiile legii, la executarea măsurilor din ordonanța de protec-
ție; realizează alte activități de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale victimelor, inclusiv 
ale victimelor minore;”;

la alineatul (6) litera c) va avea următorul cuprins:
„c)  sesizează autoritatea tutelară locală despre fiecare caz de violență în familia cu copii minori;”
la aliniatul (7) litera d) va avea următorul cuprins::
„d)  informează asistentul social despre cazul constatat și măsurile luate, iar despre cazurile de 

violență în familii cu copii minori informează și autoritatea tutelară locală;”.
5.  Se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
„Articolul 91. Competențele Administrației Naționale a Penitenciarelor
Administrația Națională a Penitenciarelor coordonează și asigură controlul activității instituții-

lor penitenciare ce ține de:
a)   realizarea programelor probaționale a agresorilor în penitenciare;
b)   conlucrarea cu alte autorități abilitate în domeniu.”.
6.  La articolul 12 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4)  Persoanele cu funcții de răspundere și profesioniștii cărora le este impusă asigurarea confi-

dențialității sunt obligați să raporteze autorităților competente despre acțiunile de violență 
în familie periculoase pentru viața sau sănătatea victimei ori despre pericolul iminent de a 
se produce asemenea acte de violență. În celelalte cazuri, raportarea se va efectua doar cu 
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acordul victimei. Pentru raportarea cazurilor de violență sau bănuială rezonabilă de violen-
ță asupra copiilor, nu este necesar acordul victimei.”.

7.  Articolul 121:
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11)  Organul de poliție este în drept să aplice în privința agresorului una sau mai multe dintre 

următoarele măsuri:
a)   obligarea de a părăsi temporar locuința comună ori de a sta departe de locuința victimei;
b)   interzicerea de a se apropia de victimă, excluzând și orice contact vizual cu victima;
c)   interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic sau în orice alt mod, cu victima și copiii 

comuni;
j)   interdicția de posesie a armei.”.

alineatul (2) se completează cu textul: „În cazul aplicării măsurii – interdicția de posesie a ar-
mei, imediat se ridică de la agresor toate armele și munițiile.”.

8.  Articolul 15:
alineatul (1):
– la litera a) cuvântul „proprietate” se substituie cu cuvintele „administrare și dreptului de 

dispoziție”
– litera b) va avea următorul cuprins:
„b) obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, la o distanță ce ar asigura securitatea victi-

mei, excluzând orice contact vizual cu ea sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea;”
– litera g) va avea următorul cuprins:
„g) imitarea drepturilor în privința bunurilor comune cu victima;”
– la litera h) cuvântul „dispariția” se substituie cu cuvintele „pentru eliminarea”
la alineatul (2) propoziția a doua va avea următorul cuprins: „În cazul eliberării ordonanței 

de protecție în privința copilului sau a victimei care are copii minori, este informată și autoritatea 
tutelară teritorială.”

alineatul (41) va avea următorul cuprins:
„(41) Pe perioada acțiunii ordonanței de protecție în privința victimei cu copii minori, indiferent 

dacă copiii sunt incluși sau nu în ordonanța de protecție, copiii se vor afla cu părintele-victimă. 
Contactele agresorului cu copiii săi minori sunt interzise în lipsa acordului autorității tutelare te-
ritoriale. Dacă rezultatele evaluării admit posibilitatea întrevederilor agresorului cu copiii minori, 
autoritatea tutelară teritorială din oficiu sau la solicitarea părintelui-agresor poate cere, în condiții-
le legii, aplicarea măsurii de protecție – stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor minori.”

se completează cu alineatele (42) – (43) cu următorul cuprins:
„(42)  Luarea copilului cu încălcarea prevederilor alin. (41) constituie răpire a minorului și atrage 

răspundere conform legislației.”
„(43)  Dacă prin ordonanța de protecție sunt stabilite măsurile – stabilirea unui regim temporar 

de vizitare a copiilor minori sau/și obligarea de a contribui la întreținerea copiilor pe care 
îi are în comun cu victima, autoritatea tutelară va decide neîntârziat asupra unui program 
de vizitare a copiilor, în condițiile legislației. La întocmirea programului de vizitare a copi-
ilor autoritatea tutelară va lua în considerație incidentele de violență anterioare și relațiile 
dintre agresor și părintele-victimă. Programul de vizitare a copiilor poate să prevadă, după 
caz, în afară de periodicitatea (zilele) vizitelor și alte condiții – locul întâlnirii, prezența 
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anumitor persoane, inclusiv a reprezentantului autorității tutelare sau angajatului poliției 
etc. Încălcarea de către părintele-agresor a condițiilor prevăzute în programul de vizitare 
a copilului, atrage răspundere pentru neexecutarea măsurilor din ordonanța de protecție. 
Restricția de vizitare a copilului, aplicată concomitent în asemenea cazuri de către autori-
tatea tutelară, nu-l scutește pe agresor de obligația de a contribui la întreținerea copiilor pe 
care îi are în comun cu victima. Agresorul își poate realiza obligațiile, inclusiv cu concursul 
autorității tutelare.”

alineatul (5) se completează cu textul: „În cazul aplicării măsurii specificate la alin. (1) lit. j), 
organul de poliție ridică neîntârziat armele și munițiile de la agresor.”.

9.  Se completează cu articolul 153 cu următorul cuprins:
„Articolul 153. Evaluarea și managementul riscurilor de comitere/repetare a violenței în familie

(1)  Procesul de evaluare și management al riscurilor de violență este destinat răspunsului cu 
măsuri neîntârziate și adecvate nevoilor victimei sau potențialei victime care rezultă din 
interrelația cu agresorul. Acest proces implică autoritățile și structurile capabile să ofere 
îngrijire și siguranță persoanei în privința căreia există pericol de violență.

(2)  Organizarea și desfășurarea evaluării și managementul riscului de violență are loc în 
modul și condițiile stabilite în regulamentul-cadru.”

10. La Articolul 16:
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11)  Resursele necesare pentru implementarea și realizarea activităților de prevenire și de com-

batere a violenței în familie se includ de către autorități într-o linie bugetară separată, parte 
integrantă a bugetului.”;

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3)  Organele centrale de specialitate abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în 

familie finanţează programe de interes naţional în domeniul prevenirii și combaterii violen-
ţei în familie, utilizând fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, precum 
și alte resurse pentru:
a.  instruirea personalului de specialitate care desfășoară activitate de prevenire și comba-

tere a violenţei în familie;
b.  dezvoltarea sistemului de identificare, înregistrare, evaluare a riscurilor, raportare și 

management al cazurilor de violenţă în familie;
c.  informarea și sensibilizarea opiniei publice privind fenomenul violenţei în familie.”

Art. X.  – Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614) cu modificările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Articolul 12 alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) asigurarea instruirii continue a persoanelor antrenate în sistemul de acordare a asistenţei 

juridice garantate de stat în domeniul egalității de gen și a prevenirii și combaterii violenței 
în familie”.

2.  La articolul 19:
alineatul (1) se completează cu litera (b1) cu următorul conținut:
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„b1) au nevoie de asistență juridică de urgență în cazul depunerii cererii privind aplicarea mă-
surilor de protecție în condițiile art. 2786 Cod de procedură civilă sau în cazul depunerii plângerii 
despre săvârșirea violenței în familie, infracțiunii privind viața sexuală sau trafic de ființa umane”;

alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11)  Au dreptul la asistență juridică calificată copiii victime ale infracțiunilor, victimele violenței 

în familie, victimele infracțiunilor privind viața sexuală, indiferent de venituri”.
11. La articolul 26 alineatul (31) textul „și victima violenței în familie pot” se substituie cu textul 

„, cu excepția cazurilor care necesită asistență juridică de urgență, poate”.
12. Articolul 28:
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11)  În cazul în care persoana necesită asistență juridică de urgență, în conformitate cu art. 

19 alin. (1) lit. b1), la solicitarea persoanei sau a organului care a fost sesizat cu referire la 
săvârșirea infracțiunii privind viața sexuală, violență în familie sau trafic de ființe umane, 
oficiul teritorial este obligat să acorde asistență juridică de urgență prin numirea unui avo-
cat de serviciu, din lista avocaților specializați în asistența victimelor.”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3)  Fiecare oficiu teritorial dispune de o listă proprie a avocaților de serviciu și asigură inclu-

derea în graficul de serviciu a avocaților specializați în asistența victimelor, cu asigurarea 
echilibrului gender a avocaților incluși în graficul de serviciu.”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5)  Avocatul de serviciu acordă asistența juridică în perioada reținerii persoanei, în perioada 

procesului de examinare a cererii pentru eliberarea ordonanței de protecție și la etapa depu-
nerii plângerii și acțiunilor procesuale efectuate cu participarea victimei infracțiunii privind 
viața sexuală, violență în familie sau trafic de finite umane.”.

Art. XI. – Articolul 39 din Legea nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură (republicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582) se completează cu litera d1) 
cu următorul cuprins:

„d1) adoptă hotărâri în problemele privind pregătirea și perfecţionarea profesională a avocaţilor; 
aprobă programul de formare iniţială pentru avocaţii stagiari și de formare continuă pentru avo-
caţi care vor include și subiecte ce vizează egalitatea de gen și prevenirea și combaterea violenței în 
familie.”

Art. XII. – Articolul 2 din Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse 
între femei și bărbați (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200) se com-
pletează cu o nouă definiție cu următorul cuprins:

„violență împotriva femeilor – orice acțiune de violență bazată pe gen, care cauzează sau pot 
cauza femeilor o suferință fizică, sexuală, psihologică sau economică, inclusiv amenințarea cu ase-
menea acțiuni, forțarea sau privarea de libertate arbitrară, comisă în sfera publică sau privată.”

Art. XIII. – Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293–305, art. 618) cu modificările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum urmează:

1.  Articolul 12 aliniatul (3) litera f) va avea următorul cuprins:
„f)  a prezentat, cu bună știință, declarații mincinoase sau a refuzat intenționat să contribuie 

la descoperirea infracțiunii în cadrul urmăririi penale sau al judecării cauzei, cu excepția 
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cazului de violență în familie și a cazului în care aceasta are dreptul de a nu face declarații 
conform legii.”

2.  La articolul 14 alineatul (1) punctul 3) se exclude.
Art. XIV. – Articolul 9 din Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor 

aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2013, nr. 167–172, art. 534) se completează cu articolele (11) și (12) cu următorul cuprins:

„(11)  Dacă rezultatele evaluării inițiale constată pericol pentru viața și sănătatea, integritatea 
fizică sau psihică a copilului din partea agresorului, care poate fi un părinte sau alt membru 
de familie, și că cel puțin un membru de familie adult (celălalt părinte sau altă persoană) 
este îngrijitor pașnic al copilului, autoritatea tutelară va întreprinde măsuri pentru a soli-
cita, în interesul copilului, măsuri de protecție a victimei violenței în familie, în condițiile 
legislației.

(12)  Dacă rezultatele evaluării inițiale vor constata că pericolul pentru viața și sănătatea, integri-
tatea fizică sau psihică a copilului emană din partea ambilor părinți (a părintelui în cazul 
familiei monoparentale), autoritatea tutelară va acționa în condițiile art. 10 din prezenta 
lege.”

Art. XV.  – Legea nr. 300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48–57, art. 124) cu modificările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează:

1.  Articolul 13 alineatul (2) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
„f1) asigură executarea obligației stabilite de instanța de judecată, condamnaților pentru violență 

în familie și violență sexuală aflați în detenție, de participare la programe probaționale;”.
2.  La articolul 14 alineatul (2) se completează cu litera p1) cu următorul cuprins:
„p1)  să asigure, inclusiv prin colaborare cu organele de probațiune, realizarea programelor proba-

ționale, în privința deținuților, condamnați pentru violență în familie și violență sexuală;”.
Art. XVI. – Legea nr. nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probațiune (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13–19, art. 29) cu modificările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează:

1.  Articolul 3 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g)  agresorii, în cazul violenței în familie și violenței sexuale, indiferent de calitatea lor procesua-

lă sau fără calitate procesuală pe cauză, în privința cărora au fost aplicate măsuri de protec-
ție, precum și cei condamnați pentru acțiuni de violență în familie și violență sexuală, aflați 
în detenție;”.

2.  Articolul 11 se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
„(3)  În cadrul probațiunii penitenciare pe cazuri de violență în privința membrilor familiei și 

violență sexuală, organul de probațiune, la solicitarea și în colaborare cu administrația pe-
nitenciarului, aplică condamnaților aflați în detenție, programe probaționale de corecție a 
comportamentului social, în condițiile prezentei legi.

(4)  Refuzul sau eschivarea cu rea-voință a persoanelor menționate la alin. (3) să participe la 
programele probaționale, atrage urmările prevăzute de legislație.”

3.  La articolul 152 alineatul (4) litera b) după cuvântul „comunitară” se completează cu cu-
vântul „,penitenciară”.
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4.  La articolul 16 litera i) după cuvintele „în partea” se completează cu cuvintele „aplicării 
programelor probaționale de corecție a comportamentului, precum și”.

Art. XVII. – Articolul 45 din Legea 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica 
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610) se completează 
cu alineatul (81) cu următorul conținut:

„(81)  În cazul absenței străinului pe teritoriul Republicii Moldova în o perioadă mai mare de 12 
luni consecutive fără voința sa, ca rezultat al unei căsătorii forțate, dreptul la ședere perma-
nentă se acordă fără a fi necesară o ședere provizorie legală și continuă de 12 luni.”

Art. XVIII. – Legea nr. 270 din 18.12.2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53–54, art. 145), cu modificările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează:

1.  La articolul 17 alineatul (1) după cuvântul „naționalitate” se completează cu cuvântul 
„gen”.

2.  Articolul 46 alineatul (1) se completează cu lit. f) cu următorul cuprins:
„f) discriminare bazată pe gen.”

Art. XIX. – La articolul 6 din Legea nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 48, art. 144), după cu-
vintele „persoanele care au atins vârsta de pensionare” se completează cu cuvintele „, victimele 
violenței în familie”.

Președintele Parlamentului
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