
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
privind monitorizarea electronică a subiecţilor probaţiunii

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Justiţiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul reglementează modul, condiţiile şi procedura
de monitorizare electronică a subiecţilor probaţiunii. 

d. Suficienţa argumentării. Autorul menţionează în nota de argumentare că monitorizarea
electronică utilizată în cadrul procesului de justiţie penală poate reduce aplicarea pedepselor
privative de libertate, asigurînd simultan şi o supraveghere eficientă a infractorilor în
comunitate, contribuind astfel la prevenirea criminalităţii. Considerăm argumentele
prezentate de autor concludente, iar proiectul oportun spre promovare. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cheltuielile pentru exploatarea şi întreţinerea utilajului electronic vor fi suportate din contul
bugetului de stat. Astfel, vor fi suportate cheltuieli pentru închirierea şi mentenanţa
echipamentului (circa 60 lei pe zi pentru un subiect monitorizat electronic), care sunt mai
puţin costisitoare decît cheltuielile suportate pentru o zi în închisoare a unui deţinut. 

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Implementarea monitorizării electronice va servi ca o formă de control în misiunea generală
de reabilitare în procesul de probaţiune. Respectiv, interesul public general nu va fi
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prejudiciat.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Justiţiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd
proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.10 din proiectul regulamentului: „Activitatea de monitorizare electronică are loc în
baza hotărîrii judecătoreşti sau demersului şefului instituţiei penitenciare şi este
exercitată de către consilierii de probaţiune şi colaboratorii subdiviziunii specializate,
sau de alte persoane desemnate prin ordinul directorului Inspectoratului Naţional de
Probaţiune”. 

Autorul a stabilit atribuţii partajate între instanţele judecătoreşti şi şeful instituţiei penitenciare,
fără să delimiteze clar cazurile în care monitorizarea electronică se va desfăşura în baza
hotărîrii judecătoreşti şi cele în care monitorizarea va avea loc în baza demersului şefului
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instituţiei. Acest fapt creează un potenţial de coruptibilitate, deoarece în virtutea normei date
şeful instituţiei penitenciare ar putea dispune monitorizarea electronică a persoanelor liberate
de pedeapsă penală (în conformitate cu art.89 al Codului penal), ceea ce de fapt ţine de
competenţa instanţelor de judecată. Considerăm necesară specificarea expresă a cazurilor
cînd instanţa de judecată decide asupra monitorizării, cu precizarea că celelalte vor fi
dispuse de şeful instituţiei penitenciare. 

Recomandarea: Delimitarea cazurilor în care instanţa de judecată dispune
monitorizarea electronică şi cele în care aceasta ţine de competenţa şefului instituţiei.
Recomandare valabilă şi pentru pct.15 al prezentului proiect. 

Subpct.8) pct.25 din proiectul regulamentului: „În scopul asigurării monitorizării
electronice, colaboratorii subdiviziunii specializate vor exercita următoarele atribuţii
de bază: să exercite şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia”. 

Instituirea neexhaustivă a atribuţiilor colaboratorilor subdiviziunii specializate lasă la discreţia
acestora să preia sau să reducă din ele, fapt care este inoportun. Atribuţiile necesită a fi clar
stabilite pentru a asigura operativitatea şi funcţionalitatea colaboratorilor subdiviziunii
specializate. 

Recomandarea: Precizarea exhaustivă a atribuţiilor colaboratorilor subdiviziunii
specializate. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Subpct.8) pct.30 din proiectul regulamentului: „Persoana supusă monitorizării
electronice este în drept: să respecte şi alte obligaţii în conformitate cu legislaţia”. 

Autorul nu a enumerat exhaustiv obligaţiile persoanelor monitorizate electronic, ceea ce
creează riscul de impunere a unor cerinţe excesive din partea organelor de probaţiune.
Persoana supusă monitorizării electronice are dreptul să-şi cunoască obligaţiile în totalitate
pentru a evita invocarea nerespectării unor obligaţii necunoscute de aceasta. 

Recomandarea: Considerăm oportună enumerarea exhaustivă a obligaţiilor
persoanelor supuse monitorizării electronice sau trimiterea la actul legislativ/normativ
care prevede obligaţiile acestora. 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.18 din proiectul regulamentului: „…Actul de constatare împreună cu utilajul
electronic se expediază subdiviziunii specializate pentru stabilirea cauzelor care au
determinat acţiunile intenţionate sau neintenţionate ale deteriorării. În cazul
imposibilităţii determinării acţiunilor intenţionate sau neintenţionate ale deteriorării
utilajului electronic, subdiviziunea specializată va solicita numirea unei expertize”. 

Autorul prevede posibilitatea numirii unei expertize în cazul în care stabilirea existenţei
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intenţiei deteriorării este imposibilă şi este necesară o examinare în detaliu, însă nu a stipulat
organele competente de realizarea expertizei. Prin urmare, există riscul efectuării expertizei
respective de către o parte terţă care nu este acreditată în domeniul vizat expertizării. Este
indicată consacrarea entităţilor care vor avea dreptul să se pronunţe asupra
existenţei/inexistenţei intenţiei de deteriorare a utilajului electronic, pentru a asigura
efectuarea unor expertize obiective şi transparente. 

Recomandarea: Specificarea expresă a entităţilor care vor dispune de dreptul de a
expertiza utilajul electronic pentru stabilirea existenţei sau inexistenţei a intenţiei de
deteriorare a utilajului electronic (spre exemplu: Centrul Naţional de Expertize
Judiciare). 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct.35 din proiectul regulamentului: „Nerespectarea sau respectarea defectuoasă a
condiţiilor de securitate informaţională şi a protecţiei datelor cu caracter personal,
atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie”. 

Autorul face referinţă generală la răspunderea prevăzută de legislaţie, nefiind clar tipul
răspunderii care ar putea surveni în cazul nerespectării sau respectării defectuoase a
condiţiilor de securitate informaţională şi a protecţiei datelor cu caracter personal.
Accentuăm că art.74/1 „Prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei
privind protecţia datelor cu caracter personal” din Codul contravenţional şi articolele
260/2-261/1 din Codul penal reglementează circumstanţele şi sancţiunile pentru
contravenţia/infracţiunile de alterare a integrităţii datelor informatice ţinute într-un sistem
informatic, fals informatic, de încălcare a regulilor de colectare, prelucrare, păstrare, difuzare,
repartizare a informaţiei ori a regulilor de protecţie a sistemului informatic. Prin urmare,
subliniem oportunitatea specificării tipului de răspundere exact şi concis pentru a asigura
aplicarea forţei de constrîngere a statului în cazurile de nerespectare a prevederilor legale. 

Recomandarea: Specificarea tipului de răspundere aplicabilă în cazurile de
nerespectare sau respectare defectuoasă a condiţiilor de securitate informaţională şi a
protecţiei datelor cu caracter personal (spre exemplu: răspundere disciplinară,
contravenţională sau penală). 

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

04 Iulie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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