
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul legii pentru modificarea articolului 152 din 

Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi scopul urmărit 

Potrivit art. 152 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la 

probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19 art.  29), 

subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune sunt 

inspectoratele regionale de probaţiune şi birourile de probaţiune. Aliniatul (2) al 

aceluiaşi articol prevede că inspectoratele regionale de probațiune au statut de 

persoană juridică şi dispun de conturi trezoreriale. În conformitate cu art. 55 alin. 

(1) Cod Civil „Persoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu 

distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să 

dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale 

nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în instanţă de 

judecată”, respectiv în  conformitate cu art. 63 al. 1 Cod Civil „pesoana juridică 

se consideră constituită în momentul înregistrării de stat”, respectiv pentru 

existenţa inspectoratelor regionale de probaţiune sunt necesare eforturi 

suplimentare, inclusiv financiare. 

Este necesar de menţionat că menţinerea personalităţii juridice impune 

obligativitatea de a ţine patru evidenţe contabile, de a deschide conturi 

trezoreriale pentru fiecare inspectorat regional de probaţiune separat, de a 

produce ştampile cu Stemă de Stat pentru fiecare, de a identifica şi a transmite 

imobile pentru sedii etc. 

Excuderea personalităţii juridice a inspectoratelor regionale se efectuiază 

în scopul optimizării cheltuielilor, controlului eficient al cheltuielilor efectuate 

de către organele de probaţiune.   

Modificările propuse nu vor reduce importanţa inspectoratelor regionale 

de probaţiune şi nicidecum nu afectează scopul urmărit la crearea lor, şi anume 

de verificare a activităţii de probaţiune. 

II. Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 8 din 14 

februarie 2008 cu privire la probaţiune conţine doar prevederi nemijlocit legate 

de excluderea personalităţii juridice inspectoratelor regionale de probaţiune şi 

anume la  art.152, aliniatul (2) va avea următorul conţinut „Inspectoratele 

regionale de probaţiune se constituie în trei regiuni teritoriale ale Republicii 

Moldova: nord, centru și sud”.  

III. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 
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IV. Respectarea transparenței decizionale 

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

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 

http://www.justice.gov.md/

