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REZUMAT 
În exercițiul atribuțiilor procesuale organului de urmărire penală urmează să asigure aplicarea corectă a normei penale, 

corespunderea acțiunilor de urmărire penală prevederilor Codului de procedură penală, spiritului actelor internaționale şi 

jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, să asigure eficiența, complexitatea şi temeinicia investigațiilor, în 

vederea cercetării sub toate aspectele, completă şi obiectivă a circumstanțelor cauzei. 

Însă, violența în familie nu este o problemă privată, determinată de divergențele dintre membrii familiei sau o 

modalitate de educare a copiilor, ci constituie o încălcare a drepturilor omului, fiind recunoscută drept una dintre cele mai 

actuale probleme ale societății noastre, și este indiscutabil unul din cele mai periculoase fenomene antisociale, caracterizat 

prin distrugere excesivă și consecințe ireversibile, a căror diversitate și amploare este dificil de măsurat și de evaluat. 
Familia reprezintă contextul fizic şi social care asigură copilului resursele necesare pentru a crește, a se dezvolta, a se 

maturiza şi în final familia reprezintă un model pentru copil de a-și urma în continuare viața, prin care învață modul 

comportamental în viitor cu proprii copii. 

Definirea acestui tip de infracțiuni se pare a fi o problemă fiind asociată cu complexitatea și multiplicitatea 

manifestărilor violenței, cu prezența unui număr mare de interpretări doctrinare, care definesc „violența în familie” – 

”violența domestică”, ”violența fizică și psihică”, ”violența economică”, ”violența religioasă”, etc. 

Cuvinte-cheie : abuzul asupra copilului, violența în familie, victimizare, siguranță publică, victimă, profilaxia 

victimală. 
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SUMMARY 
In the exercise of its procedural responsibilities, the criminal investigation body shall ensure the correct application 

of the criminal law, the compliance of criminal prosecution actions with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 

the spirit of international acts and the jurisprudence of the European Court of Human Rights. research in all aspects, 

complete and objective of the circumstances of the case. 

However, domestic violence is not a private matter, caused by differences between family members or a way of 

educating children, but is a violation of human rights, being recognized as one of the most current problems of our society, 

and is unquestionably one of the most dangerous antisocial phenomena, characterized by excessive destruction and 

irreversible consequences, the diversity and extent of which is difficult to measure and evaluate. 

The family is the physical and social context that provides the child with the necessary resources to grow, develop, 
mature and finally the family is a model for the child to continue his life, through which he learns behavior in the future 

with his own children. . 

Defining this type of crime seems to be a problem associated with the complexity and multiplicity of manifestations 

of violence, with the presence of a large number of doctrinal interpretations, which define "domestic violence" - "domestic 

violence", "physical and mental violence", " economic violence”, “religious violence”, etc. 

Key words: child abuse, domestic violence, victimization, public safety, victim, victim prophylaxis. 

 

Inroducere. În această ordine de idei este relevantă hotărârea recentă a Curţii în cauza Munteanu v. Republica 

Moldova din 26.05.2020 [1], prin care a constatat că, în pofida numeroaselor plângeri și a ordonanțelor de protecție emise, 

autoritățile nu au întreprins măsuri suficiente pentru a proteja în mod eficient reclamanții de violența constantă din partea 

lui I.M., din moment ce nici amenda aplicată pentru încălcarea uneia din ordonanțele de protecție, nici discuțiile ofițerului 
de poliție cu I.M. în mod clar nu au avut vreun efect palpabil asupra comportamentului acestuia. În cele din urmă, Curtea 

a stabilit că autoritățile nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligația pozitivă de a preveni amenințarea reală și 

imediată a violenței domestice împotriva reclamanților. Mai mult decât atât, în opinia Curții, circumstanțele cauzei denotă 

în mod clar faptul că acțiunile autorităților nu au fost un simplu eșec sau o reacție întârziată în curmarea violenței împotriva 

reclamantei, ci au constituit, mai degrabă, reflectând o atitudine discriminatorie față de aceasta ca femeie. Prin urmare, 

Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a Articolului 14 coroborat cu Articolul 3 din Convenție în raport cu reclamanta. 

Concluziile Curţii s-au confirmat şi prin constatările Procuraturii Generale efectuate în cadrul studiului selectiv a 

cauzelor şi proceselor penale pe fapte de violenţă în familie: poliţia nu reacţionează prompt, sesizările fiind înregistrate 

în Registrul nr.1 de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni tardiv şi contrar prevederilor art. 273 alin. (3) Cod 

procedură penală şi pct. 19 din Ordinul interdepartamental nr.121/254/286-O/95 din 18.07.2008 privind evidența unică a 

infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Din cauza intervenţiei întârziate, fragmentare 

sau ineficiente a poliţiei, agresorii reuşesc să se împace cu victimele, să le determine să nege violența și să solicite 
încetarea examinării cazurilor, astfel nefiindu-i asigurat acces real la asistenţă şi protecţie. 

Neimplementarea eficientă a legislaţiei privind prevenirea și combaterea violenței în familie constituie discriminare 

pe criteriu de gen în realizarea dreptului la protecţie egală din partea legii. 

Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii, prin Decizia din 29.07.2019, cauza 

nr. 100/19 [2], a conchis că petiționara M.G nu a beneficiat de o protecție efectivă în procedura de examinare a plângerii 

sale cu privire la actele de violență, din cauza atitudinii stereotipice și discriminatorii a reclamatei (procuror). Consiliul 

a reținut tratamentul mai puțin favorabil, manifestat prin preferința de a accepta declarațiile unei părți (bărbat) în 

detrimentul celor declarate de cealaltă parte (femeie) în procedura de examinare a cazului de violență în familie, precum 

și prin faptul că procurorul a motivat în ordonanță că însăși partea vătămată a provocat conflictul, iar învinuitul a reacționat 
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la acțiunile acesteia în scop de auto apărare. Consiliul, analizând alegațiile petiționarei prin raportare la acțiunile 

întreprinse și aprecierea acestora de către reclamată (procuror), a stabilit lipsa plenitudinii investigațiilor desfășurate de 

către organul de urmărire penală și a decis că faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriu de sex în realizarea 

dreptului la protecție egală din partea legii. 

Metodele de cercetare. Pentru atingerea scopului şi îndeplinirea obiectivelor propuse am recurs la metoda analizei şi 

sintezei informaţiei la temă selectate din literatura de specialitate şi deasemenea au fost folosite şi metodele: metoda 

istorică şi sistematică, metoda juridică comparativă. Analiza practicii judiciare reprezintă de asemeni o sursă importantă 

în desfășurarea cercetării ştiinţifice a violenţei domestice şi impactul ei asupra minorilor.  
În procesul de studiere au fost utilizate lucrările ştiinţifice ale savanţilor din România, Federația Rusă, Republica 

Moldova. Importanţă la elaborarea acestei lucrări a avut baza normativă ce cuprinde actele legislative naţionale: 

Constituția Republicii Moldova, Codul Familiei al Republicii În perioada anului 2019 procurorii au deferit justiţiei 669 

cauze penale privind violenţa în familie (749 în anul 2018). Instanțele de judecată au pronunțat 618 sentințe de 

condamnare pe fapte de violență în familie (631 în anul 2018), 9 sentințe de încetare și 4 sentințe de achitare (4 în anul 

2018). 

În baza prevederilor art. 2011 alin. (1) lit. b) Cod penal (violenţă psihologică), au fost pronunţate 38 de sentinţe de 

condamnare, comparativ cu 20 sentinţe în anul 2018.  

 Studiul materialelor proceselor/cauzelor penale atestă că se menține practica eronată de calificare a  faptelor de 

izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei prin prisma prevederilor art. 

69, 78, 781, 104, 354 ale Codului contravenţional și nu ale art. 2011 alin. (1) lit. b) Cod penal.  

Acţiunile de lovire, bătăi, însoţite de ofense, înjurii, insultări, ameninţări verbale, distrugerea bunurilor, aruncarea în 
direcţia victimei a unor obiecte periculoase provoacă suferinţe fizice şi psihice, stări de tensiune ce intimidează şi 

înfricoşează victima, sunt acţiuni caracteristice infracţiunii privind violenţa în familie (psihologică), prevăzută de art. 

2011 alin. (1) lit. b) Cod penal.   

Rezultate obţinute şi discuţii: 

Atragem atenție, că examinarea superficială a cauzelor cu privire la violenţa în familie, nefiind analizată gravitatea, 

numărul agresiunilor la care a fost supusă victima şi pericolul violenţei domestice, precum şi faptul că autorităţile au 

cunoscut despre pericolul violenţei domestice, dar nu au luat măsuri eficiente în privinţa agresorului, inclusiv urmărirea 

penală, ca fiind o măsură de a-l împiedica să comită acte de violenţă, constituie încălcare a articolelor 3 şi 8 din Convenţia 

Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

În acest sens, este relevantă hotărârea CtEDO din 16 iulie 2013 în cauza B. vs Republica Moldova (cererea nr. 

61382/09), care este definitivă din 16 octombrie 2013. 
Curtea a constatat lipsa unor acţiuni decisive din partea autorităţilor, care cunoşteau despre comportamentul violent a 

lui V.B şi pericolul pe care acesta îl prezintă pentru reclamantă şi deşi nu au rămas total pasive faţă de acţiunile violente 

şi împotriva lui V.B. au pornit proceduri contravenţionale, fiind  pronunţate 6 decizii, în urma cărora au fost aplicate 

amenzi, niciuna dintre aceste măsuri nu au fost suficiente de a-l împiedica pe V.B. să comită ulterior acte de violenţă. În 

particular, Curtea a notat că amenzile aplicate lui V.B. au fost mici şi nu au avut vreun efect intimidant. 

Urmare omisiunilor autorităţilor naţionale de a acţiona promt şi eficient în scopul protecţiei victimelor violenţei în 

familie, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Mudric vs Republica 

Moldova, Eremia vs Republica Moldova, T.M. şi C.M.vs Republica Moldova şi B. vs Republica Moldova. 

În acest context cauzele relevante în care statul Republica Moldova a fost condamnat în repetate rânduri de Curtea 

Europeană Drepturile Omului ce ţin de violenţa în familie sunt: Eremia şi alţii v. Republica Moldova din 28.05.2013, 

Mudric v. Republica Moldova din 16.07.2013, B. v. Republica Moldova din 16.07.2013 şi T.M. şi C.M. v. Republica 
Moldova din 28.01.2014 cu obligarea statului de asigurare a unui mecanism eficient de remediere a încălcării drepturilor 

garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și întru asigurarea efectului preventiv al constatărilor Curții.  

La 22.09.2016 Curtea a făcut publică decizia pe cauza Scodina c. Moldovei. Reclamanta s-a plâns, în temeiul 

articolului 3 din Convenție, că autoritățile nu și-au onorat obligațiile pozitive de a-i oferi protecție împotriva violenței în 

familie, precum şi că au aplicat sancţiuni prea blânde agresorului.  

Curtea a primit declarații de reglementare amiabilă semnate de părți în temeiul cărora reclamanta a renunțat la pretenții 

împotriva Republicii Moldova, Guvernul angajându-se să-i achite ultimei 12.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1000 

Euro pentru acoperirea costurilor şi cheltuielilor. Conform prevederilor art. 39 din Convenție Curtea a decis radierea 

cererii de pe rol. 

Cu toate acestea, în mod semnificativ și inovator pentru acest segment de jurisprudenţă, este cauza recentă Volodina 

c. Rusiei din 2019 [3].  Curtea a inclus discursul privind umilirea demnităţii ca fiind un prag suficient pentru a atinge

nivelul de suferinţă în sensul Articolului 3, după cum urmează: „Chiar și în lipsa vătămării corporale reale sau a 

suferinţei fizice sau psihice intense, tratamentul care umilește sau înjosește o persoană, manifestând lipsa de respect 

faţă de demnitatea sa umană sau diminuarea acesteia, sau care trezește sentimente de teamă, angoasă sau inferioritate, 

capabile să înfrângă rezistenţa morală și fizică a unei persoane, poate fi caracterizat ca tratament degradant și de 

asemenea se încadrează în interdicţia prevăzută la Articolul 3. De asemenea, trebuie subliniat faptul că este suficient 

ca victima să fie umilită în ochii proprii, chiar dacă nu și în ochii celorlalţi (a se vedea cauza Bouyid c. Belgiei).  

În speţă, Curtea a atras atenţia și asupra lezării continue a demnităţii victimei de către făptuitor, care, după o serie de 

bătăi și urmăriri, a publicat, din răzbunare, fotografiile private ale victimei, fapt care a fost apreciat de Curte ca un act 

care ”submina în continuare demnitatea sa, transmiţând un mesaj de umilinţă și lipsă de respect”. Astfel, în timp ce 

discursul cu privire la demnitate a fost practic absent în motivele invocate de Curte în întregul grup de cauze privind 
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violenţa în familie, cauza Volodina c. Rusiei ar putea fi considerată drept o abordare nouă și o confirmare a unui progres 

vizibil în opinia Curţii cu privire la violenţa în familie. Din acest punct de vedere, cauza vizată din anul 2019 poate fi 

considerată drept o cauză de referinţă, ce afirmă demnitatea drept aspect fundamental, declanșând discursul privind 

maltratarea și aplicarea Articolului 3 în cazul tuturor formelor de violenţă în familie.  

Au fost identificate cazuri de tragere la răspundere contravențională pentru fapte de violenţă în familie a aceluiași 

agresor familial în repetate rânduri. Acest fapt denotă că sancțiunile aplicate nu au fost suficiente și descurajante, încât să 

împiedice agresorul să comită ulterior acte de violenţă. Prin urmare, în asemenea situații este evidentă lipsa unor acţiuni 

decisive din partea autorităţilor care cunoşteau despre comportament violent şi pericolul pe care acesta îl prezintă pentru 
victimă (cauza B v. Republica Moldova) [4].  

Comiterea repetată a contravenţiilor de violenţă în familie indică asupra caracterului sistematic, caracteristic conduitei 

violente a agresorului, exprimată prin violenţă fizică și psihologică şi care urmează a fi examinată prin prisma prevederilor 

art. 2011 alin. (1) lit. b) Cod penal, iar agresorul tras la răspundere penală.  

Aşadar, vorbind în continuare despre măsuri, strategii naționale și internaționale de prevenire a victimizării 

minorilor atestăm că prevenirea şi combaterea violenţei în familie fac parte din politica naţională de ocrotire şi sprijinire 

a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică şi de realizare a dreptului la viaţă fără violenţă.  

Violenţa, exercitată în orice formă, ameninţă sau atinge integritatea fizică, psihică, morală a persoanei, constituind o 

încălcare a dreptului la viaţă, la sănătate, la siguranţă și libertate individuală, a dreptului de a fi tratat la egal şi cu 

demnitate. 

La 11 mai 2011 Consiliul Europei a adoptat Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 

şi a violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul), semnată de Republica Moldova la 06 februarie 2017, care prescrie 
statelor membre ai Consiliului Europei să exercite diligența cuvenită pentru prevenirea, investigarea violenţei împotriva 

femeilor şi a violenţei în familie, pedepsirea agresorilor şi despăgubirea victimelor actelor de violenţă. 

În vederea armonizării legislației naţionale la prevederile Convenției de la Istanbul, prin Legea nr.196 din 28.07.2016, 

în vigoare din 16.09.2016, au fost operate mai multe modificări şi completări la Legea cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, Codul penal, Codul contravențional.  

În context, a fost  completată definiţia “agresor”, reglementată de art.2 din Legea  cu privire la prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie cu menţiunea că -  în cazul plângerilor din partea mai multor membri de familie, cu 

învinuiri reciproce de comitere a actelor de violenţă, agresorul va fi identificat, luîndu-se în considerare următoarele 

circumstanţe: care dintre subiecţii implicaţi a acţionat în apărarea sa ori a altei persoane; probabilitatea survenirii unor 

situaţii critice pentru fiecare persoană; modul de acționare în cadrul scenei de violenţă şi gravitatea leziunilor provocate 

de fiecare persoană; plângerile anterioare de violenţă în familie, alte împrejurări care indică la iniţiatorul actelor de 
violenţă (agresor primar).  

A fost instituită  măsura provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie -ordinul de restricţie de urgenţă,  aplicată 

de poliţie, prin care are loc implicarea şi înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii 

prevăzute de lege, pe termen de 10 zile, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente, asigurând astfel 

victimei şi altor membri ai familiei siguranţă în locuinţa lor. Ordinul de restricţie este cu drept de contestare în ordinea 

contenciosului administrativ. 

Completările prevăzute la art.1331 Cod penal au extins lista subiecţilor -membri de familie şi asupra persoanelor în 

divorţ sau care s-au aflat în relaţii de concubinaj, dar care locuiesc separat, precum şi asupra rudelor şi afinilor lor. Înţelesul 

termenilor „rudenie” şi „afinitate” este redat de art. 134 Cod penal.   

Pentru asigurarea protecţiei victimei violenței în familie, prevederile art.2151 Cod de procedură penală obligă 

procurorul sau organul de urmărire penală de a interveni neîntârziat pentru a asigura obținerea măsurilor de protecție a 
victimei, dacă în cadrul procesului penal se constată că se află în pericol de a fi supusă violenţei sau altor acţiuni ilegale, 

inclusiv de distrugere a bunurilor sale. 

Infracţiunea de violenţă în familie, în redacţia Legii nr.196 din 28.07.2016, în vigoare din 16.09.2016, înserează trei 

modalităţi faptice de realizare: violența fizică – art.2011 alin.(1) lit.a) Cod penal; violenţa psihologică  -  art.2011 alin.(1) 

lit.(b) Cod penal şi violenţa economică -  art.2011 alin.(1) lit.c) Cod penal, cu agravantele, prevăzute de alin. (2), (3) şi 

(4). Potrivit art.2 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, prin mijloace de existenţă primară 

se subînţelege hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate.  

Dispoziţia art.2011 alin.(1) lit.b) Cod penal inițial descria infracţiunea de violenţa psihologică în familie, comisă prin 

izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei. Această componenţă fiind 

considerată ca una formală, deoarece nu indica la survenirea unor anumite consecinţe, făcând referinţă doar la scopul 

urmărit de agresor, ulterior a fost modificat fiind exclusă noțiunea de ”violență psihologică”, fapt cu care nu suntem de 

acord, deoarece ”intimidarea” victimei are un impact psihologic. 
Scopul de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei este caracteristic faptei de violenţă în familie. 

Violenţa în familie reprezintă întotdeauna o manifestare a abuzului de putere şi control, în scop de impunere a voinţei sau 

controlului asupra membrilor familiei, care au mai puţină putere sau deţin mai puţine resurse.  

Izolarea este o modalitate de exercitare a violenţei psihologice, care constă în acţiuni de izolare de familie, de 

comunitate, de prieteni, interzicerea realizării profesionale, interzicerea frecventării instituției de învățământ, privare de 

acces la informaţie ş.a.  

Intimidarea are semnificaţia unei acţiuni/inacţiuni, ce atentează la integritatea psihologică a victimei. Modalităţile 

intimidării, menţionate în definiţia violenţei psihologice din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 
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familie, implică amenințări verbale, înjurare, insultare, distrugerea demonstrativă a obiectelor, afişarea ostentativă a 

armei, lovirea animalelor domestice. 

Impactul acţiunilor de intimidare poate fi probat prin expertize sau rapoarte de evaluare psihologică care constată şi 

apreciază gravitatea consecinţelor şi suferinţelor victimei, măsuri necesare de reabilitare (consiliere psihologică).  

Lipsa urmărilor prejudiciabile, exprimate prin vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, nu exclude 

prezenţa elementelor infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 2011 Cp alin.(1) lit. b) Cod penal şi exprimată 

prin intimidarea membrului de familie, prin diverse forme, în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra 

victimei (ex. acțiunile de lovire, bătăi, însoţite de ofense, înjurii, insultări, ameninţări verbale, distrugerea obiectelor, 
aruncarea în direcția victimei a unor obiecte (cuţit, topor) provoacă suferinţe fizice şi psihice, stări de tensiune ce 

intimidează şi înfricoșează victima, fapt ce o impune să-şi schimbe comportamentul, iar agresorul acționează în asemenea 

mod în scopul impunerii voinţei şi controlului personal asupra victimei).  

Astfel, în cazul constatării comportamentului violent al agresorului, exprimat prin o serie de acțiuni de tip bătăi, 

lovituri, amenințări cu aplicarea violenței, caracteristice violenței în familie, în scop de impunere a voinţei sau a 

controlului personal asupra victimei, aceste fapte urmează a fi examinate prin prisma violenţei psihologice.  

Potrivit prevederilor pct.169 al Instrucţiunii metodice privind  intervenţia poliției în prevenirea şi combaterea cazurilor 

de violenţă în familie, adoptate prin Ordinul şefului Inspectoratului General de Poliţie nr. 134 din 15.03.2017, pe fiecare 

infracţiune de violenţă în familie mai puţin gravă, gravă şi deosebit de gravă, conducătorii subdiviziunilor teritoriale de 

poliţie, în decurs de 3 zile din momentul înregistrării cauzei penale, sunt obligaţi să dispună desfăşurarea anchetei de 

serviciu de către șefii secțiilor securitate publică sau adjuncții lor, cu elucidarea cauzelor şi condiţiilor x care au generat 

săvârşirea acestora, rolul serviciului intervenţie comunitară în activitatea de prevenire individuală a violenţei în familie. 
În cazurile privind violenţa în familie faţă de copii, organele de urmărire penală urmează să sesizeze neîntârziat 

autoritatea tutelară, în vederea asigurării executării prevederilor Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie 

de risc şi a copiilor rămaşi separaţi de părinţi şi aplicării măsurilor de protecţie a copiilor ce se impun. 

Prin Legea nr.196 din 28.07.2016 a fost completat Codul contravențional cu art.781 - violența în familie, care prevede 

răspundere contravențională în cazul provocării vătămarii neînsemnate a integrităţii corporale. 

La 06 februarie 2017 la Strasbourg, Republica Moldova a semnat Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei 

împotriva femeilor şi a violenţei domestice, (Convenţia de la Istanbul) angajându-se să întreprindă multiple acţiuni ce ţine 

de diminuarea acestui fenomen.  

În conformitate cu prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, responsabili de 

identificarea şi prevenirea fenomenului violenţei domestice sunt – poliţia, secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de 

protecţie a familiei, direcţiile de învățământ, tineret şi sport, autorităţi tutelare, instituţii medicale. 
Astfel, în scopul realizării atribuţiilor legale în procesul prevenirii fenomenului violenţei în familie, identificării şi 

contracarării faptelor de violenţă în familie, asigurării protecţiei şi asistenţei victimelor, responsabilizării şi resocializării 

agresorilor familiali, șeful Inspectoratului General al Poliţiei a aprobat prin Ordinul nr. 360 din 08.08.2018, Instrucţiuni 

metodice privind intervenţia Poliţiei în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie.  

Instrucţiunile indicate descriu mecanismul de eliberare, supraveghere a ordinului de restricţie de urgenţă în cazurile 

de violenţă în familie, de asigurare evidenţei nominale a agresorilor familiali, de asistare a victimelor în obţinerea 

ordonanţei de protecţie, modalitatea acţionării angajaţilor sectorului de poliţie în cazul încălcării ordonanţelor de protecţie, 

obligaţiile şi răspunderea disciplinară a angajaţilor poliţiei, etc. Anexele 1-18 a Instrucţiunilor vizate, conţin 

modelele/blancurile chestionarului (de constatare şi evaluare a riscurilor în cazurile de violenţă în familie), actelor, 

registrelor întocmite de poliţie la documentarea cazurilor violenţei în familie, cererilor, demersurilor întocmite de victimă. 

Cu părere de rău însă nu toţi polițiștii reacționează potrivit legislației în domeniu şi evaluează corect riscurile în 
cazurile de violenţă în familie.  

Prin Ordinul Procurorului General nr. 31/28 din 30.07.2018 a fost aprobat Planul operaţional al Procuraturii în vederea 

executării Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere 

a violenţei faţă de femei şi a violenţei în familie pentru anii 2018-2023, care are drept scop consolidarea mecanismului 

de protecţie şi asistenţă pentru victimele violenţei faţă de femei şi violenţei în familie.  

În temeiul Planului menţionat, în anul 2019 Procuratura Generală a realizat cu concursul Institutului Naţional al 

Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii obiectivul – elaborarea şi semnarea Ghidului (manualului) orientativ 

privind procedurile de instrumentare a cazurilor de violenţă în familie pentru utilizarea în procesul instruirii poliţiştilor, 

procurorilor şi judecătorilor.  

La 06 martie 2019 în incinta Institutului Naţional al Justiţiei manualul menţionat a fost lansat public şi pus în aplicare. 

 Ratificarea Convenției de la Istanbul reprezintă un imperativ pentru Republica Moldova, fiind inclus în mai multe 

documente de politici la nivel național și anume: Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 
2018-2022, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-

2023 și Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere, care prevede angajamentul asumat de 

Republica Moldova de a ratifica Convenția de la Istanbul în trimestrul IV al anului 2019. 

La 27.12.2019 Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului 

Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, dar cu anumite rezerve 

pentru articolul 30 (2) (Compensație) și articolul 59 (Statutul reședinței). 

Proiectul a fost prezentat Parlamentului spre adoptare. Îndată ce Convenția va fi ratificată şi va intra în vigoare, 

prevederile acesteia vor fi obligatorii. 
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Amintim că în scopul eradicării fenomenului violenţei domestice, la 01.03.2007 s-a adoptat Legea nr.45-XVI cu 

privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (în continuare Legea nr.45), iar prin Legea nr.167 din 09 iulie 2010 

s-a perfecţionat mecanismul de implementare al ei şi s-a introdus în Cod penal prevederile Articolului 201¹ – Violenţa în 

familie.  

Până în prezent, prevederile Legii nr. 45 şi a articolului 201¹ Cod penal, au suferit multiple modificări/completări. 

Printre cea mai importantă o putem considera Legea nr. 196 din 28 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative, care a armonizat cadrul legal naţional în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie la 

standardele internaționale şi prevederile Convenției Consiliului Europei, fiind operate modificări la 11 acte legislative.  
În decembrie 2019, Procuratura Generală a întocmit un aviz la proiectul hotărârii privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea unor acte legislative.  

Proiectul de lege menţionat urmează să ajusteze legislaţia Republicii Moldova la Convenţia de la Istanbul şi prevede 

modificarea a 18 acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Codul familiei, Codul 

penal, Codul contravenţional, Codul civil, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul de executare, 

Legea nr. 8/2008 cu privire la probaţiune, Legea cu privire la prevenirea si combaterea violenţei în familie şi Legea cu 

privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei si bărbaţi, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, 

Legea privind azilul în Republica Moldova, Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea privind 

integrarea străinilor în Republica Moldova, Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a 

copiilor separaţi de părinţi, Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor şi Legea cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare).  

În același timp, în Republica Moldova până în prezent au fost deschise mai multe Servicii/Centre de asistență și 
protecție pentru victimele violenței în familie, care sunt specializate în asistenţa de criză, oferă condiţii decente de cazare 

şi igienă personală, hrană, asistenţă juridică, socială, psihologică şi medicală de urgenţă, pază şi protecţie, precum şi 

asistenţă pentru contactarea rudelor [5].  

Concluzie. 

Așadar, studiind vârsta, sexul făptuitorilor şi victimelor pe cauzele penale înregistrate în perioada anilor 2016 – 2019 

privind violenţă în familie soldate cu deces şi vătămarea gravă a integrităţii corporale, s-a constatat că 270 victime au fost 

femei, dintre care 10 minore și 89 victime au fost bărbaţi dintre care 19 minori.  

Concomitent 262 (70 %) agresori ai violenţei în familie soldate cu deces şi vătămarea gravă a integrităţii corporale a 

victimelor au fost bărbaţi, iar 78 (30%) erau femei. 

În perioada anilor 2016 – 2019 Procuratura a deferit justiţiei 259 cauze pe cazuri de violenţă în familie soldate cu 

deces şi vătămarea gravă a integrităţii corporale a victimei, 17 cauze penale au fost expediate în instanţă de judecată 
pentru aplicarea măsurilor cu caracter medical; a suspendat urmărirea penală în temeiul art. 2871 Cod de procedură penală 

în 6 cauze penale; a conexat 2 dosare; a încetat urmărirea penală pe varii motive în 23 cauze (9 pe motive nereabilitare 

(deces, amnistie), 14 pe motive de reabilitare (275 pct. 1 şi pct. 3 Cod procedură penală) şi 33 cauze sunt în stadiu de 

exercitare a urmăririi penale. 

Indicatorii statistici prezentaţi mai sus, în special numărul mare a cauzelor penale expediate în judecată, relevă o 

prestaţie bună, activitate eficace a Procuraturii în documentarea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie, soldate cu 

deces şi vătămarea gravă a integrităţii corporale a victimei.    

În perioada menţionată instanţele de judecată au pronunţat în privinţa făptuitorilor circa 240 sentinţe de condamnare 

şi 17 sentinţe absolvire/eliberare a pedepsei şi aplicare a unor măsuri de constrângere cu caracter medical. 

Rezultatele generalizării indică asupra numărului mare a cauzelor penale pornite pe ţară, care indică asupra lucrului 

insuficient/ineficient a organelor de drept la capitolul prevenirii şi profilaxiei fenomenului violenţei în familie, precum şi 
lipsa monitorizării eficace a agresorilor familiari. La investigarea cauzelor penale, unii procurori nu evaluează, verifică 

regimul juridic, statutul social al copilului victimă/agresor, părinţilor, precum şi destinul copiilor de mai departe. Nu sunt 

verificate măsurile/acţiunile întreprinse de către autorităţile tutelare până la şi după comiterea infracţiunilor de către 

minorii delicvenţi/agresori.  

S-a constatat intervenţia fragmentară şi lipsită de promptitudine a poliţiei în cazurile de violenţă în familie, precum şi 

lipsa unui mecanism transparent de analiză a cazurilor grave de violenţă în familie.  

Analizând cauzele penale pe fapte de violenţă în familie reținem anumite încălcări cum sunt: lipsa informaţiilor despre 

personalitatea agresorilor (dacă se află la evidenţa poliţiei ca agresor familiar, cazierul contravenţional, caracteristica, 

copia proceselor verbale ale contravenţiilor, dovada executării sancţiunilor, etc.) în scopul aprecierii juste a 

circumstanţelor şi calificării corecte a faptei de violenţă în familie. Audierile victimelor/martorilor sunt superficiale şi 

incomplete (nu se constată care a fost comportamentul agresorilor până la faptă, dacă poartă un caracter sistematic, timpul, 

locul şi împrejurările concrete a comiterii tuturor cazurilor de violenţă), iar în unele cazuri victimele nici nu sunt audiate. 
Aceste inacţiuni aduc atingere prevederilor art. 19, 55 şi 254 Cod de procedură penală.  

În cadrul generalizării stării de fapt în domeniu, s-au identificat şi alte încălcări: atragerea în calitate de reprezentanţi 

legali ai minorilor a altor persoane (bunici, mătuşi, alte rude), decât cele prevăzute în art. 77 Cod de procedură penală; în 

unele cazuri în procese penale organul de urmărire penală în genere nu au recunoscut reprezentanţi legali ai minorilor; 

minorii sunt audiaţi în cadrul procesului penal de către colaboratorii de poliţie în lipsa pedagogului/psihologului, uneori 

fără reprezentant legal, contrar prevederilor art. 478 – 481 CPP, fapte tolerate, lăsate fără atenţie şi intervenţie necesară 

din partea procurorilor. Totodată, în procese penale nu sunt anexate materiale şi informaţii despre personalitatea 

membrilor de familie, agresorilor (dacă se află la evidenţă la poliţie ca agresor familiar, cazierul contravenţional, copia 

proceselor verbale ale contravenţiilor, ordonanţelor de pornire şi hotărârea luată, dovada executării sancţiunii, etc.) în 
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scopul aprecierii juste a circumstanţelor şi calificării faptei de violenţă în familie. Audierile victimelor/martorilor sunt 

superficiale şi incomplete (nu se constată care a fost comportamentul agresorilor până la faptă, dacă poartă un caracter 

sistematic, timpul, locul şi împrejurările concrete a comiterii tuturor cazurilor de violenţă), iar în unele cazuri persoanele 

nici nu sunt audiate. Aceste inacţiuni aduc atingere prevederilor art. 19, 55 şi 254 Cod de procedură penală. 

Uneori procurorii şi organele de urmărire penală, trec cu vederea solicitările victimelor în cadrul proceselor/cauzelor 

penale privind aplicarea măsurilor de protecţie, cum a fost descris în speţa de mai sus înregistrată în raionul Făleşti.  

În multe cauze penale victimele sunt supuse audierilor în repetate rânduri; sunt efectuate confruntări dintre victime şi 

agresori; acţiuni care merită a fi excluse din activitatea organelor de drept în scopul neadmiterii revictimizării şi afectării 
integrităţii psiho-emoţionale a victimelor.  

Deși s-au făcut paşi importanţi în domeniul legislativ pentru eradicarea acestui fenomen, totuși, necesitatea 

perfecţionării şi ajustării legislaţiei reprezintă un proces continuu având în vedere unele deficienţe şi lacune atestate în 

partea privind implementarea unor prevederi legale, precum şi ţinând cont de contextul evoluţiilor proceselor sociale atât 

la nivel naţional, cât şi internaţional.  

Prin urmare, având în vedere amploarea şi impactul negativ al fenomenului violenţei în familie, se impune necesitatea 

adoptării şi implementării unor măsuri sistemice, racordate la standardele internaţionale din domeniu (în particular la 

Convenţia de la Istanbul), inclusiv conform recomandărilor Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva femeilor. 

Inter alia aducem aminte că Republica Moldova (prin Hotărârea Parlamentului nr. 87-XIII din 28.04.1994) este parte 

la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptată la 18 decembrie 1979 în New York 

(Convenția CEDAW), care este un standard universal pentru protecția drepturilor femeilor din lume. Comitetul pentru 
Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW) este o instituție specializată a ONU abilitată să monitorizeze 

gradul de implementare a prevederilor Convenției CEDAW de către statele care au ratificat-o. 

Urmare a celei de a 75-a Sesiuni a Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 

femeilor, la 02.03.2020 au fost publicate observațiile finale al acestuia, înglobând concluziile şi recomandările pentru 

Republica Moldova pe diferite domenii.  

În domeniul Violență în bază de gen împotriva femeilor, Comitetul a recomandat Republicii Moldova: (a) să elimine 

barierele și stigma care descurajează femeile să raporteze cazuri de violență în bază de gen către autoritățile competente, 

inclusiv prin campanii de sensibilizare și instruire pentru lucrătorii din domeniul justiției și Poliției; (b) să aloce resurse 

suficiente pentru acordarea unei compensații financiare victimelor violenței domestice în temeiul Legii nr. 196/2016 și 

victimelor altor infracțiuni de violență în bază de gen, în temeiul Legii nr. 137/2016 privind reabilitarea victimelor 

infracțiunilor; (c) să aloce resurse umane, tehnice și financiare adecvate pentru implementarea eficientă a Strategiei 
naționale de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și violenței în familie (2018-2023) și a planului de 

acțiune aferent, pentru a asigura victimelor acces adecvat la adăposturi și servicii de sprijin accesibile, inclusiv tratament 

medical, consiliere psihosocială și asistență juridică pe întreg teritoriul țării; (d) să ofere finanțare adecvată organizațiilor 

societății civile din regiunea transnistreană, care oferă sprijin și asistență accesibilă și inclusivă femeilor victime ale 

violenței în bază de gen; să continuă eforturile de sporire a gradului de înțelegere a necesității asigurării disponibilității 

acestor servicii de către autoritățile de facto din regiunea transnistreană; (e) să îmbunătățească procedura de colectare a 

datelor privind toate formele de violență în bază de gen, inclusiv violența economică și psihologică, dezagregate în funcție 

de sex, vârstă, etnie, locație geografică, dizabilitate și relația dintre victimă și infractor, pentru a permite funcționarilor 

publici relevanți monitorizarea eficienței legislației, politicilor și practicilor relevante în prevenirea și reducerea violenței 

în bază de gen; (f) ratificarea Convenției de la Istanbul. 

Recomandările formulate urmează a fi implementate de către Guvern şi autorităţile responsabile.  
În altă ordine de idei relevăm, că unul dintre principalii actori ai mecanismului de aplicare a legii care trebuie să fie 

activ implicat în intervenţie, este poliţia. Anume poliţia este acea care se așteaptă că va merge să salveze victima în toiul 

nopţii din mâinile unui membru de familie violent și va juca un rol semnificativ în alte măsuri preventive sau punitive.  

În vederea calificării corecte a acţiunilor contravenientului şi excluderii impunităţii agresorilor familiali, situație ce 

favorizează şi încurajează comiterea în continuare a actelor de violență, procurorii vor  ţine cont şi se vor ghida de 

Regulamentul de apreciere medico-legală a gravităţii vătămării corporale din 27.06.2003, aprobat prin ordinul Ministrului 

sănătăţii nr.99 din 27 iunie 2003. 

Partea V a Regulamentului nominalizat indică leziunile corporale ce intră în categoria vătămărilor neînsemnate, 

inclusiv cele prevăzute de pct. 75 – bătăile. Bătăile sunt caracteristice violenţei în familie şi conform pct. 76 din 

Regulament, se caracterizează prin aplicarea loviturilor multiple şi repetate, constituind un gen specific de acţiune asupra 

organismului.   

În cazurile când în urma bătăilor n-au fost depistate vătămări corporale şi ale sănătăţii, medicul legist în raportul de 
expertiză medico-legală (raportul de examinare medico-legală) notează acuzele persoanei examinate, iar în concluzii 

indică că semne obiective de vătămări corporale şi ale sănătăţii n-au fost depistate.  

În conformitate cu pct. 79 din Regulament, constatarea acţiunilor de tipul bătăilor sunt de competenţa organelor de 

urmărire penală şi instanţei de judecată.  
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