NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea
unor Hotărîri ale Guvernului
Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea
noilor reglementări
Proiectul Hotărîrii Guvernului are drept scop implementarea Legii nr. 138 din 03
decembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2015, nr. 361-369, art. nr. 675), în scopul aducerii în concordanță a
actelor normative emise de Guvern cu prevederile legii menționate.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Conform noilor prevederi introduse prin Legea nr. 138 din 03 decembrie 2015 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative, munca neremunerată în folosul comunităţii se
execută de la 2 la 4 ore pe zi, în afara timpului activităţii de bază sau de studii. În cazul
condamnatului care nu este antrenat în activităţi de bază sau de studii, la solicitarea sau cu
acordul acestuia, pedeapsa poate fi executată pînă la 8 ore pe zi.
Ţinînd cont de scopul probaţiunii care constă în evaluare psihosocială, control al
persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor
liberate din locurile de detenţie, pentru preîntîmpinarea săvîrşirii de noi infracţiuni şi de 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 a
statelor membre a Consiliului, 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) referitoare la implementarea Regulilor Europene privind măsurile şi sancţiunile
comunitare, considerîndu-se că aceste măsuri şi sancţiuni reprezintă mijloace importante de
luptă impotriva criminalităţii şi că ele evită efectele negative ale închisorii - Rezoluţia nr. 76
privind alternative la pedeapsa închisorii, prin care guvernelor statelor membre li s-au cerut să
caute noi posibilităţi de introducere a variantelor alternative la închisoare, cu luarea în
considerare, în mod special, a implicării comunităţii în procesul de resocializare a
infractorilor, este necesar de a fi promovat în continuare beneficiile pedepsei sub formă de
muncă neremunerată în folosul comunității.
În acest context, sistemul de probaţiune dispune de o Strategie de comunicare cu perioada
de implementare 2015 - 2020. Scopul Strategiei fiind informarea grupurilor ţintă cu privire la
activitatea organelor de probaţiune şi creşterea nivelului de sensibilizare a publicului în
înţelegerea avantajelor pe care le oferă probaţiunea societăţii în ansamblu. În scopul atingerii
obiectivului general al Strategiei de comunicare, sistemul de probaţiune îşi propune să
optimizeze comunicarea externă şi internă prin intermediul grupurilor ţintă specifice activităţii
de probaţiune şi să sporească aria de acoperire prin implicarea comunităţii, precum şi prin
diferite canale media şi de comunicare.
Prin urmare, luînd în considerație că Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie
2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub
formă de muncă neremunerată în folosul comunității a intrat în vigoare înainte de adoptarea
Codului de executare nr. 443 din 24 decembrie 2004, în proiect au fost introduse mai multe
prevederi care are drept scop aducerea în concordanță cu Codul de executare, precum și cu
alte acte legislative și normative în vigoare.
Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 06 martie 2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului
lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile
subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a

regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor bănești, se modifică și se
completează în scopul implementării art. 17 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la
probaţiune, și în scopul recuperării cheltuielilor suportate de subdiviziunile teritoriale ale
Inspectoratului Naţional de Probaţiune la solicitarea subiecților probațiunii a certificatelor de
probaţiune şi/sau fotocopii de pe materialele dosarului personal.
Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 29 august 2008 privind aprobarea modelului
legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune, se modifică și se completează
cu schimbarea denumirii din ,,Oficiul central de probațiune” în ,,Inspectoratul Național de
Probațiune”, precum și schimbarea dimensiunii legitimației de serviciu în format ID-1, cu
includerea codului personal (IDNP) al deținătorului.
Obiectivul modificării legitimației de serviciu constă în ajustarea documentului la rigorile
internaţionale prin asigurarea unui grad sporit de protecţie, conformarea conţinutului
informaţional la cerinţele legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
modificarea design-ului prin reducerea dimensiunilor la mărimea unui card bancar, utilizat în
majoritatea statelor comunităţii internaţionale.
Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26
decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Hotărîrea Guvernului nr.
328 din 14 mai 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi
criminologice”, în Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 28 august 2014 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate, și în
Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 26 octombrie 2015 cu privire la crearea Consiliului naţional
de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de
detenţie, au drept temei aducerea în concordanţă cu modificările efectuate prin Legea nr. 138
din 03 decembrie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
Fundamentarea economico-financiară
Proiectul Hotărîrii Guvernului nu va implica cheltuieli din partea statului pentru
implementare, deoarece perfecționarea noilor legitimații pentru angajații Inspectoratului
Național de Probațiune, vor fi compensate din contul mijloacelor bănești încasați în urma
modificării și completării Hotărîrii Guvernului nr. 241 din 06 martie 2006 cu privire la
aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul
Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la
acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor
bănești.
Impactul proiectului
Impactul prezentului proiect va consta în îmbunătăţirea mecanismului de punere în
executare a hotărârilor judecătoreşti cu caracter penal, precum și va facilita promovarea
instituţiei probațiunii în societate. Astfel, propunerile înaintate se încadrează în acţiunile de
ajustare a cadrului legal naţional.
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, 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.
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