Recomandarea CM/Rec(2010)1
Comitetului de Miniştri către statele membre
cu privire la Regulile de ProbaŃiune ale Consiliului Europei
(Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 20 ianuarie 2010
la cea de-a 1075 adunare a Vice-miniştrilor)

Comitetul de Miniştri, conform prevederilor Articolului 15.b al Statutului Consiliului Europei,
Considerând că scopul Consiliului Europei este de a atinge o unitate mai mare între membrii săi, în
particular, prin armonizarea legilor în chestiuni de interes comun;
Considerând că scopul probaŃiunii este de a contribui la un proces corect de justiŃie penală, precum şi la
siguranŃa publică prin prevenirea şi reducerea comiterii infracŃiunilor;
Considerând că agenŃiile de probaŃiune sunt unele dintre cele mai importante agenŃii de justiŃie şi că
activitatea lor are un impact asupra reducerii populaŃiei din închisori;
În legătură cu:
DeclaraŃia şi Planul de AcŃiuni adoptat de cel de al treilea Summit al şefilor de stat şi de guvern al
Consiliului Europei (Varşovia, 16-17 mai 2005), în special, privind securitatea cetăŃenilor;
RezoluŃia nr. 2 (alineatul 19) adoptată de ConferinŃa 26 a Miniştrilor europeni de justiŃie (Helsinki, 7-8
aprilie 2005);
Luând în consideraŃie:
ConvenŃia Europeană pentru ProtecŃia Drepturilor şi LibertăŃilor Fundamentale ale Omului
(ETS Nr. 5);
ConvenŃia Europeana privind supravegherea persoanelor condamnate sau liberate condiŃionat (ETS
Nr. 51);
ConvenŃia europeană privind valoarea internaŃională a hotărârilor represive (ETS Nr. 70);
Recomandarea nr. R (92) 16 privind normele europene cu privire la sancŃiunile şi măsurile comunitare;
Recomandarea nr. R (97) 12 privind personalul implicat în aplicarea sancŃiunilor şi măsurilor;
Recomandarea nr. R (99) 19 privind medierea în materie penală;
Recomandarea nr R (99) 22 privind suprapopularea în închisori şi inflaŃia populaŃiei încarcerate;
Recomandarea Rec(2000)22 privind perfecŃionarea implementării normelor europene cu privire la
sancŃiunile şi măsurile comunitare;
Recomandarea Rec(2003) 22 privind liberarea condiŃionată (eliberare din închisoare condiŃionată de o
conduită ireproşabilă);
Recomandarea Rec(2003) 23 privind managementul de către administraŃia penitenciară a
condamnaŃilor pe viaŃă şi celor pe termen lung;
Recomandarea Rec(2006) 2 privind regulile penitenciare europene;
Recomandarea Rec(2006)8 privind asistenŃa acordată victimelor crimelor; şi
Recomandarea Rec(2006) 13 privind cercetarea în stare de arest preventiv, condiŃiile de desfăşurare
şi măsurile de protecŃie împotriva abuzului;
Luând în consideraŃie, de asemenea:
Regulile Standard Minimale ale NaŃiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate
(Regulile de la Tokyo),
Recomandă ca guvernele statelor membre:
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să se ghideze în legislaŃia, politicile şi practica lor de normele ce se conŃin în anexele la această
recomandare;
să asigure faptul că această recomandare şi comentariile aferente sunt traduse şi diseminate cât mai
larg posibil şi, mai ales, autorităŃilor judiciare, agenŃiilor de probaŃiune, serviciilor penitenciare, precum şi
mass media şi publicului larg.
Anexa I la Recomandarea CM/Rec(2010)1
Partea I: Domeniu, aplicare, definiŃii şi principii de bază
Domeniu şi aplicare
Aceste reguli ghidează stabilirea şi funcŃionarea corectă a agenŃiilor de probaŃiune. Aceste reguli se aplică,
de asemenea, şi altor organizaŃii în îndeplinirea de către acestea a sarcinilor prevăzute de aceste norme,
inclusiv altor organizaŃii de stat, neguvernamentale şi comerciale.
Nici o parte componentă a acestor norme nu va fi interpretată ca o piedică la aplicarea documentelor şi
standardelor internaŃionale relevante cu privire la drepturile omului, care sunt mai potrivite pentru aplicare
faŃă de delicvenŃi.
Aceste norme trebuie să fie citite împreună cu Recomandarea nr. R (92) 16 privind normele europene cu
privire la sancŃiunile şi măsurile comunitare.
În plus, aceste norme completează prevederile relevante ale Recomandării nr. R (97) 12 privind personalul
implicat în aplicarea sancŃiunilor şi măsurilor, Recomandarea nr. R (99) 19 privind medierea în materie
penală, Recomandarea Rec(2000) 22 privind perfecŃionarea implementării normelor europene cu privire la
sancŃiunile şi măsurile comunitare, Recomandarea Rec(2003) 22 privind liberarea condiŃionată,
Recomandarea Rec(2003) 23 privind managementul de către administraŃia penitenciară a condamnaŃilor pe
viaŃă şi celor pe termen lung, Recomandarea Rec(2006) 2 privind regulile penitenciare europene,
Recomandarea Rec(2006) 8 privind asistenŃa acordată victimelor crimelor şi Recomandarea Rec(2006) 13
privind cercetarea în stare de arest preventiv, condiŃiile de desfăşurare şi măsurile de protecŃie împotriva
abuzului, şi urmează să fie citite împreună cu acestea.
DefiniŃii
ProbaŃiune: se referă la implementarea în comunitate a sancŃiunilor şi măsurilor definite de lege şi impuse
unui delicvent. Aceasta include un şir de activităŃi şi intervenŃii, care implică supraveghere, îndrumare şi
asistenŃă ce are ca scop incluziunea socială a delicventului, precum şi contribuirea la siguranŃa comunităŃii.
AgenŃie de probaŃiune: semnifică orice organ desemnat prin lege să implementeze sarcinile şi
responsabilităŃile de mai sus. În dependenŃă de sistemul naŃional, activitatea unei agenŃii de probaŃiune
poate include şi furnizarea de informaŃii şi sfaturi autorităŃilor judiciare şi altor autorităŃi cu drept decizional
pentru a le ajuta să ia decizii informate şi juste; oferirea de îndrumări şi suport delicvenŃilor, care se află în
detenŃie pentru a pregăti eliberarea şi stabilirea lor în comunitate; monitorizarea şi acordarea asistenŃei
persoanelor, care sunt eliberate înainte de termen; intervenŃii de consolidare a justiŃiei; şi acordarea
asistenŃei victimelor crimelor.
SancŃiuni şi măsuri comunitare: semnifică sancŃiunile şi măsurile, care menŃin delicvenŃii în comunitate şi
implică unele restricŃii pentru libertatea lor prin impunerea anumitor condiŃii şi/sau obligaŃii. Termenul
desemnează orice sancŃiune impusă de o autoritate judiciară sau administrativă şi orice măsură luată înainte
sau în locul unei decizii cu privire la o sancŃiune, precum şi modalităŃile de aplicare a sentinŃei de privaŃiune
de libertate în afara unei închisori.
łinere sub observaŃie: semnifică procesul de reintegrare a unui delicvent, pe bază de voluntariat şi după
eliberarea finală din detenŃie, în comunitatea de origine în mod constructiv, planificat şi supravegheat. În
aceste reguli, termenul se distinge de termenul „restabilire”, care se referă la implicarea statutară după
eliberare.
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Principii de bază
1. AgenŃiile de probaŃiune vor încerca să reducă comiterea repetată a infracŃiunilor prin stabilirea unor relaŃii
pozitive cu delicvenŃii pentru a-i supraveghea (şi a-i controla, acolo unde va fi necesar), îndruma şi asista şi a
le promova incluziunea socială reuşită. Astfel, probaŃiunea contribuie la siguranŃa comunităŃii şi
administrarea corectă a justiŃiei.
2. AgenŃiile de probaŃiune vor respecta drepturile omului pe care le au delicvenŃii. Toate intervenŃiile lor vor
Ńine cont de demnitatea, sănătatea, siguranŃa şi bunăstarea delicvenŃilor.
3. În toate cazurile în care agenŃiile de probaŃiune se confruntă cu chestiuni legate de victimele crimelor, ele
vor respecta drepturile şi necesităŃile acestora.
4. AgenŃiile de probaŃiune vor lua în consideraŃie caracteristicile individuale, circumstanŃele şi necesităŃile
delicvenŃilor pentru a asigura faptul că fiecare caz este gestionat corect şi echitabil. IntervenŃiile agenŃiilor de
probaŃiune vor fi realizate fără discriminare bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, dizabilitate, orientare
sexuală, convingeri politice sau de altă natură, origine naŃională sau socială, asociere cu un grup etnic
minoritar, proprietate, naştere sau alt statut.
5. La implementarea oricărei sancŃiuni sau măsuri, agenŃiile de probaŃiune nu vor impune nici o povară sau
restricŃie a drepturilor delicventului mai mare decât cea prevăzută prin decizie judiciară sau administrativă şi
impusă în fiecare caz individual de gravitatea infracŃiunii sau de riscurile evaluate corect de repetare a
infracŃiunii.
6. Pe cât va fi posibil, agenŃiile de probaŃiune vor cere consimŃământul informat şi cooperarea delicvenŃilor în
privinŃa intervenŃiilor, care îi afectează.
7. Orice intervenŃie înainte de stabilirea definitivă a vinei va implica consimŃământul informat al delicvenŃilor
şi nu va prejudicia prezumŃia de nevinovăŃie.
8. AgenŃiile de probaŃiune, sarcinile şi responsabilităŃile lor, precum şi relaŃiile lor cu autorităŃile publice şi alte
organe, vor fi definite de legislaŃia naŃională.
9. ProbaŃiunea va rămâne în continuare responsabilitatea autorităŃilor publice, chiar şi în cazul când serviciile
sunt furnizate de alte agenŃii sau voluntari.
10. AgenŃiilor de probaŃiune le va fi acordat statutul şi recunoaşterea potrivită şi vor fi dotate în modul
corespunzător.
11. AutorităŃile cu drept decizional vor face uz, acolo unde va fi cazul, de îndrumările profesionale şi
experienŃa agenŃiilor de probaŃiune pentru a reduce infracŃiunile repetate şi a promova alternativele privării
de libertate.
12. AgenŃiile de probaŃiune vor lucra în parteneriat cu alte organizaŃii publice sau private şi cu comunităŃile
locale pentru a promova incluziunea socială a delicvenŃilor. Activitatea coordonată şi complementară interdisciplinară şi între agenŃii este necesară pentru a satisface necesităŃile adesea complexe ale delicvenŃilor şi
pentru a consolida siguranŃa comunităŃii.
13. Toate activităŃile şi intervenŃiile realizate de agenŃiile de probaŃiune vor respecta cele mai înalte
standarde etice şi profesionale, naŃionale şi internaŃionale.
14. Vor exista proceduri accesibile, imparŃiale şi eficiente de depunere a plângerilor în privinŃa serviciului de
probaŃiune.
15. AgenŃiile de probaŃiune vor fi obiectul inspecŃiilor sistematice ale guvernului şi/sau al monitorizării
independente.
16. AutorităŃile competente vor spori eficienŃa activităŃii de probaŃiune prin încurajarea cercetării, care va fi
folosită pentru a ghida politicile şi practicile de probaŃiune.
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17. AutorităŃile competente şi agenŃiile de probaŃiune vor informa mass media şi publicul larg despre
activitatea agenŃiilor de probaŃiune pentru a încuraja o înŃelegere mai bună a rolului şi valorii lor în societate.
Partea II: Organizare şi personal
Organizare
18. Structura, statutul şi resursele agenŃiilor de probaŃiune vor corespunde volumului sarcinilor şi
responsabilităŃilor care le sunt atribuite şi vor reflecta importanŃa serviciului public pe care îl implementează.
19. Indiferent de faptul dacă serviciile de probaŃiune sunt prestate de organizaŃii publice sau private, agenŃiile
vor activa în conformitate cu instrucŃiunile şi regulile oficiale elaborate de autorităŃile competente.
20. Orice agenŃie privată, care prestează servicii de probaŃiune delicvenŃilor, va fi aprobată de către
autorităŃile competente în conformitate cu legislaŃia naŃională.
Personal
21. AgenŃiile de probaŃiune vor activa într-un mod prin care să câştige respectul altor organe de justiŃie şi al
societăŃii civile pentru statutul şi activitatea personalului de probaŃiune. AutorităŃile competente vor depune
toate eforturile pentru a facilita atingerea acestui scop prin furnizarea resurselor potrivite, selectarea şi
recrutarea focusată, remunerarea adecvată a angajaŃilor şi managementul bun.
22. Personalul va fi recrutat şi selectat în corespundere cu criteriile aprobate, care vor pune accent pe
necesitatea de integritate, umanitate, capacitate profesională şi corespundere personală faŃă de munca
complexă pe care trebuie să o realizeze.
23. ToŃi angajaŃii vor avea acces la instruirea şi formarea potrivită pentru rolul şi nivelul lor de responsabilităŃi
profesionale.
24. Instruirea iniŃială va fi oferită tuturor angajaŃilor şi va fi orientată spre formarea competenŃelor,
cunoştinŃelor şi valorilor relevante. AngajaŃii vor fi evaluaŃi într-un mod recunoscut şi vor fi acordate calificări,
care vor confirma nivelul atins al competenŃei.
25. De-a lungul carierei lor, toŃi angajaŃii îşi vor menŃine şi îmbunătăŃi cunoştinŃele şi abilităŃile prin
intermediul formării în paralel cu serviciul şi oportunităŃile de dezvoltare ce le vor fi oferite.
26. AngajaŃii vor fi instruiŃi şi împuterniciŃi să facă uz de discreŃie în limitele legii, eticii, politicii
organizaŃionale, standardelor metodologice actualizate şi codului de conduită.
27. AngajaŃii care lucrează sau urmează să lucreze cu delicvenŃii, care au comis anumite infracŃiuni specifice
vor beneficia de instruirea specializată potrivită.
28. Instruirea va Ńine cont de delicvenŃi şi, acolo unde va fi cazul, de victimele care pot fi deosebit de
vulnerabile sau pot avea necesităŃi distincte.
29. Personalul de probaŃiune va fi suficient de numeros pentru a-şi realiza eficient activitatea. AnumiŃi
lucrători vor avea un număr de cazuri, care le va permite să supravegheze, îndrume şi asiste delicvenŃii în
mod eficient şi uman şi, acolo unde va fi cazul, să lucreze cu familiile lor şi, dacă va fi necesar, cu victimele.
În cazurile în care cererea va fi excesivă, administraŃia va avea responsabilitatea de a căuta soluŃii şi a
instrui personalul referitor la prioritizarea sarcinilor.
30. AdministraŃia va asigura calitatea activităŃii de probaŃiune prin conducere, îndrumare, supraveghere şi
motivare a personalului. AngajaŃii vor fi responsabili pentru munca lor.
31. AdministraŃia va depune toate eforturile pentru a dezvolta şi menŃine relaŃii solide de lucru şi contacte
bune cu alte agenŃii şi parteneri, voluntari, autorităŃi publice, mass media şi cu publicul larg.
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32. Vor exista aranjamente de consultare de către administraŃie a întregului personal pe marginea unor
chestiuni de ordin general referitor la activitatea lor profesională şi condiŃiile aferente de angajare.
33. Remunerarea angajaŃilor, beneficiile şi condiŃiile de angajare vor reflecta statutul profesiei lor şi vor fi
adecvate naturii complicate a activităŃii lor pentru a atrage şi menŃine lucrătorii potriviŃi.
34. Voluntarii pot fi implicaŃi în anumite aspecte ale activităŃii de probaŃiune. Ei vor fi selectaŃi, susŃinuŃi şi
dotaŃi cu resursele necesare în modul potrivit.
Partea III
Responsabilitatea şi relaŃiile cu alte agenŃii
35. În conformitate cu legislaŃia naŃională, agenŃiile de probaŃiune vor face legătura şi vor furniza informaŃie
autorităŃilor judiciare şi, unde va fi cazul, altor autorităŃi competente. Acest lucru va include, informaŃie cu
privire la impactul posibil al privaŃiunii de libertate şi la fezabilitatea sancŃiunilor şi măsurilor neprivative de
libertate, în general şi în cazuri concrete.
36. AgenŃiile de probaŃiune vor prezenta sistematic rapoarte generale şi informaŃie de feedback cu privire la
activitatea lor autorităŃilor competente.
37. AgenŃiile de probaŃiune vor lucra în cooperare cu alte agenŃii din sistemul de justiŃie, cu agenŃiile de
sprijin şi cu societatea civilă pentru a-şi implementa sarcinile şi obligaŃiile în mod eficient.
38. AgenŃiile de probaŃiune vor încuraja şi facilita agenŃiile de sprijin în asumarea responsabilităŃii inerente de
satisfacere a necesităŃilor delicvenŃilor drept membri ai societăŃii.
39. Indiferent dacă agenŃiile de probaŃiune şi serviciul penitenciar fac sau nu parte dintr-o singură
organizaŃie, ele vor lucra în strânsă cooperare pentru a contribui la o tranziŃie reuşită de la viaŃa în închisoare
la viaŃa în comunitate.
40. Acolo unde va fi cazul, acordurile dintre agenŃii vor fi aranjate cu partenerii respectivi stabilind condiŃiile
de cooperare şi asistenŃă atât în general, cât şi în legătură cu cazuri concrete.
41. LegislaŃia naŃională va prevedea reguli oficiale şi clare privind confidenŃialitatea profesională, protecŃia
datelor şi schimbul de informaŃii, care vor fi specificate de fiecare dată când vor fi create astfel de
parteneriate.
Partea IV
Activitatea de probaŃiune
Rapoartele pre-sentinŃă
42. În dependenŃă de sistemul juridic naŃional, agenŃiile de probaŃiune pot pregăti rapoarte pre-sentinŃă în
privinŃa anumitor presupuşi delicvenŃi pentru a asista, acolo unde este cazul, autorităŃile judiciare la luarea
deciziilor de a porni urmărirea penală sau de a aplica anumite sancŃiuni sau măsuri. În astfel de cazuri,
agenŃiile de probaŃiune vor comunica sistematic cu autorităŃile judiciare pe marginea circumstanŃelor în care
un astfel de raport poate fi util.
43. Rapoartele pre-sentinŃă se vor baza pe informaŃii identificate clar şi, pe cât va fi posibil, vor fi verificate şi
actualizate pe durata procesului.
44. Presupuşii delicvenŃi vor avea oportunitatea de a fi implicaŃi în pregătirea raportului, iar opinia lor, dacă
va fi disponibilă, va fi reflectată în raport, iar conŃinutul acestuia le va fi comunicat lor şi/sau reprezentantului
lor legal.
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Alte rapoarte consultative
45. În dependenŃă de sistemul juridic naŃional, agenŃiile de probaŃiune pot elabora rapoartele necesare
pentru deciziile ce urmează a fi luate de către autorităŃile competente. Acestea vor include îndrumări în
privinŃa:
a. fezabilităŃii eliberării delicventului în comunitate;
b. orice condiŃii speciale ce ar putea fi incluse în decizia cu privire la eliberarea delicventului;
c. oricărei intervenŃii necesare pentru a pregăti delicventul pentru eliberare.
46. DelicvenŃii vor avea oportunitatea, acolo unde va fi cazul, de a fi implicaŃi în pregătirea raportului, iar
opinia lor, dacă va fi disponibilă, trebuie să fie reflectată în raport, iar conŃinutul acestuia trebuie să le fie
comunicat lor şi/sau reprezentantului lor legal.
Serviciul comunitar
47. Serviciul comunitar este o sancŃiune sau măsură comunitară, care implică organizarea şi supravegherea
de către agenŃiile de probaŃiune a muncii neremunerate în folosul comunităŃii drept reparaŃie reală sau
simbolică a prejudiciului cauzat de către un delicvent. Serviciul comunitar nu trebuie să aibă un caracter de
stigmatizare, iar agenŃiile de probaŃiune vor încerca să identifice şi să folosească sarcinile de lucru, care
susŃin dezvoltarea abilităŃilor şi incluziunea socială a delicvenŃilor.
48. Serviciul comunitar nu va fi efectuat pentru profitul agenŃiilor de probaŃiune, angajaŃilor acestora sau
pentru profit comercial.
49. La identificarea sarcinilor potrivite, agenŃiile de probaŃiune vor lua în consideraŃie siguranŃa comunităŃii şi
a beneficiarilor direcŃi ai muncii.
50. Măsurile de precauŃie referitoare la sănătate şi siguranŃă îi vor proteja în modul corespunzător pe
delicvenŃii desemnaŃi pentru serviciul comunitar şi nu vor fi mai puŃin riguroase decât cele aplicate altor
lucrători.
51. AgenŃiile de probaŃiune vor dezvolta scheme de serviciu comunitar, care vor include un şir de sarcini
potrivite pentru diversele competenŃe şi necesităŃi ale delicvenŃilor. În special, este necesar să existe muncă
potrivită disponibilă pentru delicvenŃii de gen feminin, delicvenŃii cu dizabilităŃi, delicvenŃii tineri şi delicvenŃii
în vârstă.
52. DelicvenŃii vor fi consultaŃi în privinŃa tipului muncii pe care ar putea să o efectueze.
Măsuri de supraveghere
53. În conformitate cu legislaŃia naŃională, agenŃiile de probaŃiune pot întreprinde supravegherea înainte, în
timpul şi după procedura judecătorească, precum şi supravegherea în timpul eliberării condiŃionate pe durata
unui proces, pe cauŃiune, neacŃionarea condiŃionată în judecată, sentinŃa condiŃionată sau suspendată şi
eliberarea înainte de termen.
54. Pentru a asigura corespunderea, supravegherea va Ńine cont de diversitatea şi de necesităŃile distincte
ale delicvenŃilor.
55. Supravegherea nu va fi considerată doar o sarcină de control, ci şi un mijloc de îndrumare, asistare şi
motivare a delicvenŃilor. Ea va fi combinată, acolo unde va fi cazul, cu alte intervenŃii, care pot fi realizate de
către agenŃiile de probaŃiune sau alte agenŃii, precum instruirea, dezvoltarea competenŃelor, oferirea
oportunităŃilor de angajare şi tratament.
Lucrul cu familia delicventului
56. Acolo unde va fi cazul şi în conformitate cu legislaŃia naŃională, agenŃiile de probaŃiune, direct sau prin
intermediul altor agenŃii partenere, vor acorda sprijin, îndrumări şi informaŃii familiilor delicvenŃilor.
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Monitorizarea electronică
57. Atunci când este utilizată monitorizarea electronică ca parte a supravegherea probaŃiunii, ea trebuie să
fie combinată cu intervenŃiile destinate reabilitării şi susŃinerii abŃinerii de la comiterea altor infracŃiuni.
58. Nivelul supravegherii tehnologice nu va fi mai mare decât este necesar într-un caz concret, luând în
consideraŃie gravitatea infracŃiunii comise şi riscurile aferente pentru siguranŃa comunităŃii.
Mutarea cu traiul
59. Acolo unde agenŃiile de probaŃiune sunt responsabile pentru supravegherea delicvenŃilor după eliberare,
ele trebuie să lucreze în cooperare cu autorităŃile închisorilor, delicvenŃii, familiile lor şi cu comunitatea pentru
a pregăti eliberarea şi reintegrarea lor în societate. Ele vor stabili contacte cu serviciile competente din
închisoare pentru a susŃine integrarea lor socială şi ocupaŃională după eliberare.
60. AgenŃiile de probaŃiune vor beneficia de tot accesul necesar la deŃinuŃi pentru a le permite să contribuie
cu pregătiri pentru eliberarea lor şi planificarea mutării lor în vederea asigurării continuităŃii asistenŃei prin
consolidarea lucrului constructiv, care a avut loc în timpul detenŃiei.
61. Supravegherea ce urmează după eliberarea înainte de termen va avea ca scop satisfacerea necesităŃilor
delicvenŃilor de stabilire cu traiul, precum angajarea în câmpul muncii, găsirea unui adăpost, continuarea
studiilor şi pentru a asigura respectarea condiŃiilor de eliberare pentru a reduce riscurile comiterii repetate a
infracŃiunilor şi cauzării prejudiciilor grave.
łinere sub observaŃie
62. După îndeplinirea tuturor obligaŃiilor de după eliberare, agenŃiile de probaŃiune pot continua, acolo unde
acest lucru este permis de legislaŃia naŃională, să ofere servicii post-asistenŃă foştilor delicvenŃi pe bază
voluntară pentru a-i ajuta să ducă în continuare un mod de viaŃă în armonie cu legislaŃia.
Lucrul de probaŃiune cu delicvenŃii care sunt cetăŃeni străini şi cu cetăŃenii Ńării, care au fost sancŃionaŃi peste
hotare
63. AgenŃiile de probaŃiune vor presta servicii accesibile pentru delicvenŃii de naŃionalitate străină, în special,
în privinŃa supravegherii comunitare şi stabilirii cu traiul.
64. La aplicarea prevederilor legale, care autorizează transferul intervenŃiilor de probaŃiune în privinŃa
delicvenŃilor ce sunt cetăŃeni ai altui stat, cei din urmă vor fi informaŃi despre drepturile lor în această privinŃă.
Pe cât este posibil, va fi stabilită şi menŃinută cooperare strânsă continuă cu agenŃiile de probaŃiune
relevante din Ńara lor de origine pentru a facilita aranjamentele necesare de supraveghere a întoarcerii
delicvenŃilor în Ńara lor.
65. AgenŃiile de probaŃiune vor încerca, cu consimŃământul autorităŃilor naŃionale, să faciliteze contactul
continuu şi susŃinerea cetăŃenilor Ńării sancŃionaŃi peste hotare, care le vor fi cunoscuŃi şi să-i încurajeze să
utilizeze agenŃiile relevante de sprijin la întoarcerea lor.
Partea V
Procesul de supraveghere
Evaluare
66. Atunci când este necesar, înainte şi în timpul supravegherii, va fi efectuată o evaluare a delicvenŃilor cu o
examinare sistematică şi minuŃioasă a cazului individual, inclusiv a riscurilor, factorilor pozitivi şi necesităŃilor,
intervenŃiilor necesare pentru abordarea acestor necesităŃi şi reacŃiei delicvenŃilor la aceste intervenŃii.
67. Acolo unde va fi posibil, delicvenŃii vor putea avea o contribuŃie activă la evaluarea oficială. Aceasta
include acordarea ponderii potrivite viziunilor şi aspiraŃiilor personale ale delicvenŃilor, precum şi punctelor lor
forte şi responsabilizare pentru evitarea altor infracŃiuni.
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68. DelicvenŃii vor fi informaŃi despre proces şi despre rezultatele evaluării.
69. Evaluarea este un proces continuu, iar corectitudinea şi relevanŃa sa va fi revizuită cu periodicitate.
70. Evaluarea este recomandată:
a. în momentul determinării sancŃiunii sau măsurii potrivite sau atunci când este examinată îndepărtarea
de la procedurile penale oficiale;
b. la începutul unei perioade de supraveghere;
c. atunci când au loc schimbări semnificative în viaŃa delicvenŃilor;
d. atunci când este examinată o schimbare în natura sau nivelul supravegherii;
e. la sfârşitul măsurii de supraveghere.
71. AngajaŃii vor fi instruiŃi în realizarea evaluărilor în conformitate cu normele prezente. Acolo unde
sistemele naŃionale folosesc instrumente de evaluare, angajaŃii vor fi instruiŃi să înŃeleagă valoarea şi limitele
lor potenŃiale şi să le folosească pentru a lua decizii profesionale.
Planificare
72. Un plan de lucru pentru implementarea tuturor sancŃiunilor şi măsurilor va fi pregătit de către autorităŃile
competente şi va fi inclus în dosar. Acest plan va ghida activitatea agenŃiei de probaŃiune şi va permite
angajaŃilor şi delicvenŃilor să evalueze progresul în atingerea obiectivelor fixate.
73. Planul de lucru va fi negociat şi, pe cât va fi posibil, coordonat cu delicventul.
74. Planul se va baza pe evaluarea iniŃială şi va stabili intervenŃiile ce vor fi realizate.
75. Atunci când va fi revizuită evaluarea, planul de lucru va fi revizuit după necesitate.
IntervenŃii
76. Scopul intervenŃiilor va consta în reabilitarea şi abŃinerea de la comiterea infracŃiunilor şi va fi constructiv
şi corespunzător sancŃiunii sau măsurii impuse.
77. AgenŃiile de probaŃiune vor putea utiliza o varietate de metode bazate pe o abordare interdisciplinară şi
cunoştinŃe solide ce derivă din cercetarea relevantă.
78. DelicvenŃii vor fi informaŃi din timp integral despre orice intervenŃie propusă. Vor fi depuse toate eforturile
pentru a asigura participarea lor activă în astfel de intervenŃii.
79. La aranjarea intervenŃiilor şi la facerea referinŃelor, agenŃiile de probaŃiune vor solicita sprijinul altor
agenŃii, acolo unde va fi cazul.
80. Indiferent de numărul de persoane, care contribuie la lucrul cu un delicvent, în fiecare caz trebuie să
existe un angajat identificat responsabil al cărui sarcină va fi de a evalua şi coordona planul general de lucru
şi a asigura contactul cu delicventul şi respectarea. Acest lucru este deosebit de important în cazul când
delicventii sunt supuşi mai multor intervenŃii sau când sunt implicate mai multe agenŃii.
Evaluare
81. Progresul unui anumit delicvent va fi evaluat la intervale sistematice şi acest proces va influenŃa planul
de lucru pe toată durata supravegherii. Evaluarea va face parte din dosar şi, atunci când va fi necesar, din
raportarea ulterioară pentru autoritatea cu drept decizional.
82. Evaluarea va reflecta, de asemenea, gradul în care a fost definit şi implementat planul coordonat de
lucru şi în ce măsură şi-a atins acesta obiectivele. AgenŃiile de probaŃiune vor putea solicita de la autoritatea
cu drept decizional să modifice sau să încheie supravegherea, atunci când va fi cazul.
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83. Viziunea delicvenŃilor cu privire la relevanŃa supravegherii va fi inclusă în evaluare.
84. La sfârşitul perioadei de supraveghere va fi efectuată o evaluare finală. DelicvenŃii trebuie să fie informaŃi
despre faptul că această evaluare va rămâne în dosarele lor şi că acestea pot fi folosite în viitor.
Aplicare şi respectare
85. AgenŃiile de probaŃiune vor asigura corespunderea activă a delicvenŃilor cu supravegherea lor şi cu toate
condiŃiile impuse. Pentru a obŃine cooperarea delicvenŃilor, ele nu se vor baza doar pe perspectiva
sancŃiunilor pentru nerespectare.
86. DelicvenŃii vor fi informaŃi integral despre ceea ce se cere de la ei, sarcinile şi responsabilităŃile
personalului de probaŃiune şi consecinŃele nerespectării.
87. În cazul în care delicvenŃii nu respectă oricare din condiŃiile impuse, personalul de probaŃiune va
reacŃiona activ şi prompt. ReacŃia va Ńine cont de circumstanŃele nerespectării.
Înregistrare, informare şi confidenŃialitate
88. Toate agenŃiile de probaŃiune vor Ńine o evidenŃă oficială, exactă şi actualizată a activităŃii lor. Această
evidenŃă va include detaliile personale ale persoanelor relevante pentru implementarea sancŃiunii sau
măsurii, evidenŃa contactului lor cu agenŃia şi munca depusă în privinŃa lor. De asemenea, ele vor înregistra
evaluarea, planificarea şi intervenŃia.
89. EvidenŃa va respecta principiile confidenŃialităŃii şi protecŃiei datelor în modul stabilit în legislaŃia
naŃională. InformaŃia confidenŃială va fi împărtăşită cu alte agenŃii relevante numai în baza unor proceduri
stricte de înmânare şi folosită în scopuri clar definite.
90. EvidenŃa este un mijloc important de asigurare a responsabilităŃii. Datele vor fi verificate sistematic de
către manageri şi vor fi disponibile pentru inspecŃiile şi monitorizarea oficială după necesitate.
91. AgenŃiile de probaŃiune vor fi în stare de a prezenta rapoarte autorităŃilor judiciare şi altor autorităŃi
competente cu privire la munca depusă, progresul delicvenŃilor şi măsura respectării de către aceştia a
procedurilor stabilite.
92. DelicvenŃii vor avea acces la dosarele de date ce îi vizează în măsura în care acest lucru este prevăzut
în legislaŃia naŃională şi nu încalcă dreptul la intimitatea altora. DelicvenŃii vor avea dreptul să conteste
conŃinutul acestor dosare.
Partea a VI
Alte activităŃi ale agenŃiilor de probaŃiune
Lucrul cu victimele
93. În cazul când agenŃiile de probaŃiune prestează servicii victimelor infracŃiunilor, acestea le vor ajuta să
treacă peste consecinŃele infracŃiunii comise, luând în consideraŃie diversitatea necesităŃilor lor.
94. Dacă este cazul, agenŃiile de probaŃiune iau legătura cu serviciile de asistenŃă a victimelor, pentru a se
asigura de faptul că necesităŃile victimelor sunt satisfăcute.
95. Atunci când agenŃiile de probaŃiune Ńin legătura cu victimele şi/sau se interesează de viziunile acestora,
cele din urmă trebuie să fie informate în mod clar despre faptul că deciziile de sancŃionare a delicvenŃilor
sunt luate pe baza unui şir de factori şi nu doar a prejudiciului cauzat unei anumite victime.
96. Chiar şi în cazul în care agenŃiile de probaŃiune nu lucrează direct cu victimele, în cadrul intervenŃiilor vor
fi respectate drepturile şi necesităŃile victimelor, intervenŃiile respective având drept scop creşterea gradului
de conştientizare de către delicvenŃi a prejudiciului cauzat victimelor şi asumarea responsabilităŃii de către
aceştia pentru astfel de prejudiciu.
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Practicile de justiŃie restaurativă
97. În cazul în care agenŃiile de probaŃiune sunt implicate în procesele de justiŃie restaurativă, este necesară
definirea clară şi recunoaşterea drepturilor şi responsabilităŃilor delicvenŃilor, victimelor şi ale comunităŃii.
Personalul de probaŃiune trebuie să beneficieze de instruire adecvată. Indiferent de intervenŃia specifică
utilizată, scopul principal este reabilitarea răului cauzat.
Prevenirea criminalităŃii
98. În cazurile prevăzute de legislaŃia naŃională în elaborarea strategiilor de reducere a criminalităŃii va fi
utilizată expertiza şi experienŃa agenŃiilor de probaŃiune. Acestea ar putea include utilizarea de intervenŃii
comune şi parteneriate.
Partea a VII-a
Procedurile de depunere a plângerilor, inspecŃie şi monitorizare
99. LegislaŃia naŃională va prevede proceduri clare, accesibile şi eficiente pentru investigarea şi răspunderea
la plângerile referitoare la practica de probaŃiune.
100. Aceste proceduri trebuie să fie echitabile şi imparŃiale.
101. În toate cazurile, reclamantul va fi informat în mod corespunzător despre proces şi concluziile anchetei.
102. AgenŃiile de probaŃiune se vor asigura de faptul că există sisteme fiabile pentru monitorizarea şi
îmbunătăŃirea propriilor practici şi că acestea respectă standardele existente.
103. AgenŃiile de probaŃiune răspund în faŃa autorităŃilor competente şi fac obiectul unor inspecŃii periodice
din partea autorităŃilor şi/sau al monitorizării independente şi trebuie să coopereze pe deplin cu orice astfel
de controale. Constatările organelor independente de monitorizare vor fi făcute publice.
Partea a VIII-a
Cercetarea, evaluarea, lucrul cu mass-media şi publicul
104. Politica şi practica de probaŃiune trebuie să fie, pe cât este posibil, bazate pe evidenŃă. AutorităŃile
trebuie să furnizeze resursele necesare pentru cercetare şi evaluare riguroasă.
105. Revizuirea legilor, politicilor şi practicilor existente trebuie să se bazeze pe cunoştinŃe ştiinŃifice şi
cercetări solide, care întrunesc standardele recunoscute pe plan internaŃional.
106. Mass-media şi publicului trebuie să le fie oferite în mod sistematic informaŃii concrete despre activitatea
desfăşurată de către agenŃiile de probaŃiune. Acestea trebuie să fie informate cu privire la scopul şi
rezultatele activităŃii, pentru a încuraja o mai bună înŃelegere a rolului şi valorii acestora în societate.
107. AutorităŃile competente trebuie să fie încurajate să publice rapoarte periodice privind evoluŃiile în
domeniul probaŃiunii.
108. DeclaraŃiile despre politica şi practica agenŃiilor de probaŃiune vor fi puse la dispoziŃia altor agenŃii,
utilizatorilor de servicii şi a publicului larg, atât la nivel naŃional, cât şi la cel internaŃional, pentru promovarea
încrederii şi îmbunătăŃirea standardelor şi practicilor de probaŃiune.
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Anexa II la Recomandarea CM/Rec (2010) 1
Glosar al termenilor utilizaŃi
Îngrijire post-eliberare este procesul de reintegrare a unui delicvent, pe bază voluntară şi după eliberarea
finală din detenŃie, înapoi în comunitate, într-o manieră constructivă, planificată şi supravegheată. În cadrul
acestor norme, termenul se deosebeşte de termenul "restabilire", care se referă la implicarea obligatorie
după eliberarea din detenŃie.
Evaluare semnifică procesul de estimare a riscurilor, necesităŃilor şi a punctelor forte ale unui delicvent
înainte de planificarea unei intervenŃii şi/sau oferire de consultanŃă autorităŃilor judiciare sau altor autorităŃi
competente. De asemenea, evaluarea urmăreşte să identifice cauzele comiterii infracŃiunii şi să stabilească
dacă pot fi luate măsuri pentru a reduce probabilitatea de recidivă.
AsistenŃa trebuie să fie văzută ca făcând parte integrantă din procesul de supraveghere, alături de control.
Aceasta se referă la una sau mai multe dintre următoarele servicii: furnizarea de asistenŃă pentru găsirea
unei locuinŃe, ocuparea forŃei de muncă, educaŃie, acordarea de susŃinere familială, etc. În cadrul unor
sisteme juridice, aceasta poate fi furnizată de către agenŃii separate.
Plângerea se referă atât la depunerea unei cereri în faŃa unei autorităŃi judiciare, cât şi la apelul înaintat unui
organ administrativ.
SancŃiunile şi măsurile comunitare înseamnă sancŃiuni şi măsuri care menŃin delicvenŃii în comunitate şi
implică anumite restricŃii asupra libertăŃii acestora, prin impunerea unor condiŃii şi/sau obligaŃii. Termenul
semnifică orice sancŃiune impusă de către o autoritate judiciară sau administrativă, precum şi orice măsură
luată înainte sau în loc de o decizie asupra unei sancŃiuni, precum şi modalităŃi de executare a unei pedepse
cu închisoarea, în afara închisorii.
CondiŃii şi obligaŃii înseamnă orice cerinŃe care sunt parte integrantă a sancŃiunii sau a măsurii impuse de
către autoritatea decizională.
Controlul reprezintă activităŃile limitate la confirmarea sau asigurarea faptului că orice condiŃii sau obligaŃii
impuse printr-o sancŃiune sau măsură de reprimare sunt respectate de către autorul infracŃiunii. Astfel de
activităŃi includ, de obicei, aplicarea sau ameninŃarea cu aplicarea unor sancŃiuni sau a unor măsuri mai
severe, în caz de nerespectare. NoŃiunea de control este mai restrânsă decât cea de supraveghere.
Prevenire a criminalităŃii înseamnă orice politici şi practici implementate de către agenŃiile din cadrul
sistemului de justiŃie penală şi alte agenŃii competente şi menite să prevină (sau, mai plauzibil, să reducă)
criminalitatea.
Autoritatea decizională înseamnă o autoritate judiciară, administrativă sau altă autoritate, abilitată prin lege
să impună sau să revoce o sancŃiune sau o măsură comunitară sau să modifice condiŃiile şi obligaŃiile în
baza acesteia.
RenunŃare înseamnă procesul prin care, cu sau fără intervenŃia agenŃiilor de justiŃie penală, delicvenŃii
renunŃă la activităŃile lor infracŃionale şi îşi duc viaŃa fără a recurge la infracŃiuni, prin dezvoltarea capitalului
lor uman (cum ar fi abilităŃile şi cunoştinŃele individuale) şi a capitalului social (cum ar fi ocuparea forŃei de
muncă, familia, relaŃiile şi raporturile sociale şi implicarea în societatea civilă).
Eliberarea înainte de termen cuprinde toate formele de eliberare din închisoare înainte de ispăşirea deplină
a pedepsei cu închisoarea, cum ar fi eliberarea provizorie, eliberarea condiŃionată sau graŃierea condiŃionată.
Evaluarea reprezintă o examinare aprofundată a măsurii în care au fost atinse obiectivele stabilite. În cadrul
acestui proces sunt luate decizii referitoare la acŃiunile care ar trebui să fie întreprinse mai departe.
Implementarea înseamnă exercitarea aspectelor practice ale activităŃii unei agenŃii de probaŃiune pentru
asigurarea executării corecte a unei sancŃiuni sau a unei măsuri comunitare.
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IntervenŃie înseamnă orice acŃiune întreprinsă pentru a supraveghea, trata, asista sau îndruma delicvenŃii,
cu scopul de a-i distrage de la comiterea infracŃiunilor în continuare şi de a-i ajuta să trăiască respectând
legea. Prin urmare, intervenŃie nu se referă la furnizarea de informaŃii sau rapoarte scrise.
Autoritate judiciară înseamnă o instanŃă judecătorească, un judecător sau un procuror.
LegislaŃie naŃională nu înseamnă numai legislaŃia primară adoptată de către legislatorul naŃional, dar de
asemenea, orice alte norme şi ordine obligatorii, precum şi jurisprudenŃa instanŃelor şi tribunalelor, în măsura
în care aceste izvoare de drept sunt recunoscute de către sistemul de drept naŃional.
Delicvent înseamnă orice persoană despre care se pretinde că a comis sau care a comis o încălcare a legii
penale. În sensul prezentei recomandări şi fără a aduce atingere prezumŃiei de nevinovăŃie şi stabilirii
vinovăŃiei în bază de decizie judecătorească, termenul de "delicvent" va fi înŃeles ca incluzând orice
persoană care se confruntă cu urmărirea penală.
Supravegherea post-eliberare înseamnă supravegherea în timpul perioadei de eliberare înainte de termen.
ProbaŃiunea se referă la punerea în aplicare în comunitate a sancŃiunilor şi măsurilor definite de lege şi
impuse unui delicvent. Aceasta include o serie de activităŃi şi intervenŃii care implică supravegherea,
îndrumarea şi asistenŃa în scopul incluziunii sociale a unui delicvent, precum şi pentru contribuirea la
siguranŃa comunităŃii.
AgenŃia de probaŃiune înseamnă orice organ desemnat prin lege pentru punerea în aplicare a sarcinilor şi
responsabilităŃilor de mai sus. În funcŃie de sistemul naŃional, activitatea unei agenŃii de probaŃiune poate
include, de asemenea, oferirea de informaŃii şi consiliere autorităŃilor judiciare şi altor autorităŃi decizionale,
pentru a le ajuta să ia decizii informate şi corecte; oferirea de îndrumare şi sprijin pentru delicvenŃi în timpul
detenŃiei acestora, cu scopul de a pregăti eliberarea şi restabilirea acestora; monitorizare şi asistenŃă oferită
persoanelor care sunt eliberate anticipat; intervenŃii de justiŃie restaurativă şi oferirea de asistenŃă victimelor
infracŃiunilor.
Reabilitarea este un concept larg, care denotă o varietate largă de intervenŃii având ca scop promovarea
renunŃării la comportament infracŃional şi a întoarcerea unui delicvent la statutul de persoană de bună
credinŃă (care respectă legea).
Restabilirea începe în timpul perioadei de detenŃie. Aceasta reprezintă procesul de reintegrare a deŃinutului
înapoi în comunicate, într-un mod pozitiv şi gestionat. În cadrul acestor norme, reintegrarea se referă la
perioada de supraveghere după ce delicventul a părăsit închisoarea, dar încă mai are anumite obligaŃii
legale - de exemplu, o perioadă de eliberare condiŃionată. Este necesar de a distinge reintegrarea de
"îngrijire post-eliberare".
JustiŃia restaurativă include abordări şi programe la baza cărora stau mai multe ipoteze: a. că măsura de
răspuns la crimă trebuie să repare cât mai mult posibil prejudiciul suferit de victimă; b. că delicvenŃii ar trebui
să fie determinaŃi să înŃeleagă că comportamentul lor nu este acceptabil şi că a avut unele consecinŃe reale
pentru victimă şi comunitate; c. că delicvenŃii pot şi trebuie să accepte responsabilitatea pentru acŃiunile lor;
d. că victimele trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exprima necesităŃile şi de a participa la determinarea celui
mai bun mod pentru delicvent de a repara prejudiciul, şi e. că comunitatea este responsabilă să contribuie la
acest proces.
Supraveghere se referă atât la activităŃile de asistenŃă desfăşurate de către sau în numele unei autorităŃi de
implementare, care sunt destinate să menŃină delicventul în comunitate, cât şi la acŃiunile întreprinse pentru
a asigura faptul că delicventul îndeplineşte toate condiŃiile sau obligaŃiile impuse, inclusiv de control, în
cazurile în care este necesar. Supravegherea poate fi obligatorie sau facultativă (la cererea
contravenientului).
Victimă înseamnă o persoană fizică care a suferit un prejudiciu, inclusiv leziuni fizice sau vătămări mentale,
suferinŃă morală sau pierdere economică, cauzată de acŃiuni sau omisiuni care încalcă dreptul penal.
Termenul de "victimă" include, de asemenea, acolo unde este cazul, rudele apropiate sau persoanele aflate
la întreŃinerea victimei directe.
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Voluntar înseamnă o persoană care desfăşoară activităŃi de probaŃiune, care nu este plătit pentru activitatea
respectivă. Acest lucru nu exclude plata unei sume mici de bani voluntarilor, pentru a acoperi cheltuielile de
activitate ale acestora.

