NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale
„Ziua angajatului organelor de probaţiune”
Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Ţinînd cont de scopul probaţiunii ce constă în evaluarea psihosocială,
controlul persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi resocializarea lor,
adaptarea persoanelor liberate din locurile de detenţie, pentru preîntîmpinarea
săvîrşirii de noi infracţiuni şi avînd în vedere faptul că importanţa instituţiei
probaţiunii se regăseşte în recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei, printre care:
Recomandarea 914 (1981) cu privire la politicile penale, ce recomandă
instituirea căilor de înlocuire, pe cît e posibil, a pedepsei închisorii de scurtă durată
cu alte măsuri care au aceeaşi eficienţă;
Recomandarea nr. R-22 (2000) cu privire la implementarea Regulilor
Europene privind măsurile şi sancţiunile comunitare;
Rezoluţia nr. 76 privind alternativele la pedeapsa închisorii, prin care
guvernelor statelor membre li s-au cerut să caute noi posibilităţi de introducere a
măsurilor alternative închisorii, cu luarea în considerare, în mod special, a
implicării comunităţii în procesul de resocializare a infractorilor,este necesar de a fi instituită o zi oficială de sărbătoare a probaţiunii, inclusiv
pe motiv că instituţia probaţiunii traversează o etapă evolutivă importantă, cu
impact decisiv în cadrul reformei sistemului de justiţie.
În prezent, instituţia probaţiunii este insuficient promovată în mijloacele
media, ceea ce ar asigura rezonanţa în rîndul factorilor de decizie şi al publicului
larg, privind importanţa acestora ca parte a sistemului de justiţie, dar şi a
comunităţii. Implicarea şi conştientizarea actorilor sociali, economici şi politici,
societăţii civile, inclusiv mass-media este importantă pentru promovarea
beneficiilor pedepselor alternative detenţiei.
De asemenea, este necesar de menţionat importanţa, specificul şi riscurile la
care se supun angajaţii organelor de probaţiune în activitatea sa. Consilierii de
probaţiune sunt obligaţi să exercite controlul asupra comportamentului şi să
urmărească corectarea şi reintegrarea în societate a persoanelor recidiviste, cu
agresivitate sporită, violatorilor cu caracter ofensiv şi necontrolat, cu boli
infecţioase. Deplasările la domiciliul persoanelor în conflict cu legea penală,
verificările comportamentului la locul de muncă sau de trai, modalităţii de educare
şi îngrijire a copiilor, îndeplinirea obligaţiunilor stabilite de instanţa de judecată,
deseori îl pun pe consilierul de probaţiune într-un pericol direct.
Conform statisticii, la începutul anului 2016 în evidenţa organelor de
probaţiune se aflau 10600 subiecţi ai probaţiunii, pe cînd în instituţiile
penitenciarele numărul deţinuţilor în aceiaşi perioadă de timp fiind de 8054, fapt ce
denotă că instanţele de judecată pun un accent mai mare pe pedepsele neprivative
de libertate comparativ cu cele privative de libertate.
Respectiv recunoaşterea importanţei lucrului efectuat de către organele
probaţiunii, inclusiv prin stabilirea unei sărbători profesionale, are o deosebită
inportanţă. Instituirea zilei probaţiunii va facilita promovarea intituţiei în societate

şi va contribui la consolidarea unui colectiv profesionist implicat în activitatea de
probaţiune, întru atingerea scopului activităţii de probaţiune.
Cît priveşte data de 12 ianuarie, cînd urmează a fi sărbătorită ziua probaţiunii,
menționăm că este data cînd organul probaţiunii a devenit funcţional prin Hotărîrea
Guvernului nr. 44 din 12.01.2007, în care au fost introduse modificări în
Regulamentul Ministerului Justiţiei şi al Departamentului de executare, fiind
stipulat organizarea activităţii de probaţiune de către organe guvernamentale. Tot
prin această hotărîre, Direcţia de executare a pedepselor penale non-privative de
libertate se reorganizează în Direcţia probaţiune.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Recunoscînd importanţa şi rolul activităţii de probaţiune în societate, luînd în
considerare crearea serviciului de probaţiune la data de 12 ianuarie 2007 şi
adoptarea Legii nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune, urmează a fi
instituită sărbătoare profesională „Ziua angajatului organelor de probaţiune”, care
se va consemna anual la 12 ianuarie.
Fundamentarea economico-financiară
Proiectul Hotărîrii Guvernului nu va implica cheltuieli suplimentare din partea
statului pentru implementare.
Impactul proiectului
Impactul prezentului proiect de Hotărîre de Guvern constă în recunoaşterea
importanţei activităţii de probaţiune, va facilita promovarea intituţiei în societate şi
va contribui la consolidarea unui colectiv profesionist implicat în activitatea de
probaţiune, întru atingerea scopului activităţii de probaţiune de prevenire a săvîrşirii
de noi infracţiuni, precum şi reducerea recidivei de infracţiune.
Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de
către instituţiile interesate şi concluziile acestora
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern urmează a fi
plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md,
compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative
remise spre coordonare.
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