
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului  

nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune 

 

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 

privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune a fost elaborat de către 

Ministerul Justiției cu participarea Inspectoratului Național de Probațiune. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Conform pct. 5 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune, „Structura şi schema de încadrare a 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale se aprobă de 

ministrul justiţiei.”. Astfel, structura Inspectoratului Național de Probațiune este stabilită 

prin Ordinul ministrului justiției nr.738/2017 cu privire la aprobarea structurii 

Inspectoratului Național de Probațiune.  

Cu referire la actuala redacţie a pct.5 al Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune și despre necesitatea amendării acesteia, cu 

considerarea prevederilor art. 7 lit. b) al Legii cu privire la Guvern, conform cărora 

„Guvernul stabileşte modul de organizare şi funcţionare, domeniile de activitate, 

structura şi efectivul-limită ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale 

subordonate Guvernului şi ale structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă, 

coordonează şi controlează activitatea acestora.”, a semnalat și Centrul de 

Implementare a Reformelor prin demersul nr.35-05-821 din 7 mai 2018.  

Adiţional, relevante sunt stipulările pct. 9 spct. 18 al Regulamentului  privind  

organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului Justiției,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.698/2017, potrivit cărora „ministrul prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu 

privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale 

autorităţilor administrative din subordinea ministerului.”. 

 Norme similare sunt reflectate și în articolul 11 alineatul (1) litera q
1
) din Legea nr. 

98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate. 

Astfel, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat în scopul aducerii în concordanță 

a Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune cu prevederile de mai sus. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

     Un prim aspect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune este modificarea pct.5, în sensul 

aprobării structurii, organigramei și listei subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului 

Național de Probațiune prin hotărîrea Guvernului. 

     Totodată, prin proiectul hotărîrii Guvernului se propune completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune cu 

anexele 2, 3, 4 prin care este stabilită Structura Inspectoratului Național de Probațiune, 

Organigrama Inspectoratului Național de Probațiune și Lista subdiviziunilor teritoriale 



ale Inspectoratului Național de Probațiune. 

       O altă propunere ține de completarea pct.5
1
 din Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 

cu numărul de unități al efectivului-limită al Inspectoratului Național de Probațiune și a 

subdiviziunilor teritoriale în parte: 

 efectivul-limită al Inspectoratului Național de Probațiune în număr de 53 de 

unități; 

 efectivul-limită a subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Național de 

Probațiune în număr de 232 unități. 

       Respectiv, elementele noi din proiect  per ansamblu prevăd excluderea competenței 

ministrului justiției de a aproba structura, organigrama și lista subdiviziunilor teritoriale 

ale Inspectoratului Național de Probațiune și aprobarea acestora prin hotărîrea 

Guvernului. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

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

În urma adoptării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune va 

fi necesar abrogarea Ordinului ministrului justiției nr.738/2017 cu privire la aprobarea 

structurii Inspectoratului Național de Probațiune. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul urmează a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei (compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte transmise 

spre coordonare”). 
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