
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor 

hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 și Hotărârea 

Guvernului nr. 1322/2016) 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 și Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016) este elaborat de 

Ministerul Justiției în comun cu participarea Inspectoratului Naţional de Probaţiune. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

Conform art. V alin. (2) din Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte normative, 

este indicat că Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării legii (03.07.2020), va adopta 

actele normative necesare pentru implementarea acesteia. 

Prin urmare, se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune şi Regulamentul privind monitorizarea 

electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016. 

Finalităţile urmărite la elaborarea proiectului sunt aducerea în concordanţă a hotărârilor 

menționat supra cu Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte normative. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul hotărârii Guvernului are drept scop modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, prin majorarea 

efectivului-limită al Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale ale 

acestuia cu 40 de unităţi, din următoarele considerente. 

În urma analizei datelor statistice oferite de Inspectoratul General de Poliţie privind 

numărul ordonanţelor de protecţie emise de instanţele de judecată şi aplicarea măsurilor de 

protecţie victimelor violenţei în familie pentru anii 2018-2019, s-au constatat următoarele: 

- în decursul anului 2018 au fost pronunţate 647 ordonanţe de protecţie a victimelor 

violenţei în familie, dintre care au fost respectate de către agresori 239 ordonanţe de protecţie (37 

%), iar 408 ordonanţe au fost încălcate (63 %). 

- în anul 2019, instanţele judecătoreşti au emis 710 ordonanţe de protecţie a victimelor, 

dintre care 422 ordonanţe de protecţie au fost respectate (59 %), iar 288 ordonanţe au fost 

încălcate de agresori (41 %). 

În anul 2018 au fost înregistrate la nivel naţional 2655 cazuri de comportament violent în 

familie, dintre care 998 cazuri de infracţiune, iar 1657 cazuri au întrunit elementele constitutive a 

contravenţiei. Din cele 998 de infracţiuni comise, sunt înregistrate 30 omoruri, 905 infracţiuni de 

violenţă în familie, 39 violuri şi 24 cazuri de acţiuni violente cu caracter sexual, agresori fiind 908 

bărbaţi şi 90 femei. 

Astfel, reieşind din faptul că prin Legea nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte 

normative este stabilită obligativitatea monitorizării electronice a agresorilor în privinţa 

cărora au fost aplicate anumite măsuri de protecţie, atât în procedură penală, cât şi în procedură 

civilă, necesitatea majorării efectivului-limită de personal al Inspectoratului Naţional de 

Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale ale acestuia este una stringentă, astfel încât să fie 

asigurată executarea efectivă a tuturor ordonanţelor de protecţie în regim de supraveghere 24/24 

ore, fapt ce va reduce considerabil recidiva actelor de violenţă în familie. 



Conform pct. 14 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 827/2010, subdiviziunile teritoriale ale 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune sunt inspectoratele regionale de probaţiune şi birourile de 

probaţiune, ultimele fiind constituite în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al 

doilea, inclusiv în unităţile administrativ-teritoriale din componenţa unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia şi în unele unităţi administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, în total fiind constituite 

38 birouri de probaţiune. 

Prin urmare, se propune: 

- suplinirea cu 2 unităţi de personal a subdiviziunii specializate în monitorizare 

electronică din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune care vor asigura procesul de 

monitorizare electronică în regim de noapte, precum şi, 

- instituirea a câte o unitate de personal de consilier de probaţiune în fiecare birou de 

probaţiune (în total 38 de unități potrivit numărului de birouri de probațiune), cu atribuţii de 

aducerea la cunoştinţa persoanelor supuse monitorizării electronice informaţiile privind modul şi 

procedura de monitorizare electronică, instalarea şi deconectarea utilajului electronic, întocmirea 

actelor de constatare privind circumstanţele în care a fost deteriorate dispozitivele electronice, 

întocmirea avertizărilor despre încălcările comise şi consecinţele nerespectării acestora, precum 

şi vizitarea persoanelor supuse monitorizării electronice la locul aflării pentru verificarea 

conformării respectării obligaţiunilor şi restricţiilor stabilite, fapt ce va reduce considerabil 

timpul de intervenţie şi cheltuielile financiare pentru deplasarea personalului subdiviziunii 

specializate din mun. Chişinău în alte unităţi administrative teritoriale de nivelul al doilea. 

Referitor la modificarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016, este de menţionat că propunerile reies din 

prevederile Legii nr. 85/2020 pentru modificarea unor acte normative, prin care a fost inclusă o 

nouă categorie de subiecţi ai monitorizării electronice şi anume: persoanele bănuite, învinuite sau 

inculpate de comiterea faptelor de violenţă în familie, precum şi victimele sau, după caz, membrii 

familiilor acestora în scopul verificării respectării obligaţiilor de către agresori. 

De asemenea, se propune completarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a 

persoanelor cu anexa nr. 3, care conţine acordul victimei sau, după caz, membrii familiilor 

acestora de a purta dispozitivului special de supraveghere fără sistem global de poziţionare, fapt 

ce va permite verificarea respectării obligaţiei de către agresor. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului va presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de 

stat, destinate pentru majorarea efectivului-limită a Inspectoratului Naţional de Probaţiune cu 38 

unităţi de personal, care va constitui aproximativ 5068,11 mii lei. 

În conformitate cu Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a 

proiectelor de acte normative aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, a fost efectuată 

analiza impactului de reglementare (în continuare – AIR), întrucât proiectul nominalizat necesită 

mijloace financiare pentru implementarea acestuia (a se vedea Anunț privind inițierea procesului 

de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 

Guvernului (hotărârile nr. 827/2010 și nr.1322/2016).  

Prin scrisoarea nr. 03/6720 din 11 septembrie 2020, AIR-ul a fost remis spre consultare 

Cancelariei de Stat. Prin adresa nr. 29-04-8445 din 15 septembrie, Cancelaria de Stat a comunicat 

susținerea promovării proiectului cu consultarea prealabilă a AIR-ului și cu Ministerul Finanțelor. 

La scrisoarea Ministerului Justiției cu nr. 03/6855 din 16 septembrie 2020, Ministerul 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5033
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5033
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=5033


Finanțelor a comunicat că finanțarea proiectului din bugetul de stat nu poate fi realizată 

(scrisoarea nr. 07/4-04/377 din 29.09.2020). 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Ulterior aprobării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri 

ale Guvernului nu va fi necesară modificarea altor acte normative. 

 6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md. 
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