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NOTĂ INFOMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi 

completarea unor hotărîri ale Guvernului  

 

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 

      Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor 

hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 

pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a 

persoanelor, Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind 

organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune) a fost elaborat ca urmare a 

modificărilor operate în Codul de executare nr. 443 din 24 decembrie 2004 prin 

adoptarea Legii nr. 163 din 20.07.2017 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative şi are drept scop asigurarea concordanţei reglementărilor. 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

     În conformitate cu Legea nr. 163 din 20.07.2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative au fost adoptate mai multe modificări la art. 2711 

din Codul de executare al Republicii Moldova ce priveşte monitorizarea 

electronică a persoanelor. 

     Astfel, prin Legea nr. 163 din 20.07.2017 a fost abrogat alineatul (3) al art.2711 

Cod de executare cu următorul conţinut: „În cazul în care persoana liberată de 

pedeapsa penală refuză, din motive religioase, să i se instaleze brăţară specială, 

monitorizarea electronică nu va fi aplicată. Refuzul de a se supune monitorizării 

electronice nu poate constitui drept impediment pentru aplicarea probaţiunii”, 

modificare ce necesită a fi operată şi în Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 

08.12.2016. 

     Potrivit proiectului sunt supuse monitorizării electronice și persoanele cărora le 

este aplicată o măsură preventivă. În același timp, în proiect se includ consecințele 

deteriorării utilajului electronic de către persoanele cărora le-a fost  aplicată o 

măsură preventivă stabilită de Codul de procedură penală.  Cheltuielile pentru o 

persoană aflată în evidenţa organelor de probaţiune constituie în jur de 7 lei pe zi, 

iar pentru un an circa 2555 lei, incluzînd cheltuielile de personal, echipament, 

locaţiunea oficiilor, etc. pe cînd cheltuielile pentru o persoană aflată în detenţie se 

estimează aproximativ la 179 lei pe zi, iar pentru un an circa 65000 lei. 

     Totodată, este de menționat și numărul hotărîrilor judecătorești în creștere cu 

privire la aplicarea unor măsuri preventive, care necesită monitorizare electronică 

24/24 ore. Prin urmare, întru asigurarea implementării modificărilor cadrului legal 

menționat în proiect, se constituie Centrul de monitorizare electronică – 

responsabil de asigurarea implementării supravegherii persoanelor monitorizate 

electronic.  

     Astfel, modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 

privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, se modifică prin 

mărirea efectivul limită al Inspectoratului Național de Probațiune cu 15 unități 

pentru crearea Centrului de monitorizare electronică care va activa 24/24 ore. 
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  3. Fundamentarea economico-financiară. 

     Pentru implementarea proiectului menționat este necesar un fond de salarizare 

anual estimat la 1 249 177, 90 lei raportat la 15 unități din statul de personal, 

inclusiv cote și prime obligatorii de asigurări sociale, medicale, salarii de funcție, 

spor pentru grad de calificare, premii anuale, plăți de stimulare, ajutorul material. 

Mijloacele financiare urmează a fi alocate din bugetul de stat. 

4. Impactul proiectului 

     Prezentul proiect va avea ca efect ajustarea prevederilor Legii nr. 163 din 

20.07.2017 la cadrul normativ în vigoare. 

     Prin urmare, se va reglementa expres care sunt condiţiile şi procedura de 

monitorizare electronică a persoanelor în baza hotărîrii instanţei de judecată sau la 

demersul şefului instituţiei penitenciare. 

5.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern a fost 

plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa 

decizională”, compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare”). 

 

 

 

Ministru                                                        Victoria IFTODI 
 

 


