NOTĂ INFORMATIVĂ
La proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei
nr. 560 din 31 decembrie 2008 cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de
acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor
privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr.
560 din 31 decembrie 2008 cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare
a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind
modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii a fost elaborat de către
Direcţia elaborarea actelor normative în comun cu Oficiul central de probaţiune.
Argumentarea necesităţii de reglementare
Proiectul a fost elaborat întru asigurarea eficientă a activităţii Oficiului central de
probaţiune, precum şi în scopul armonizării prezentului act normativ cu legislaţia în vigoare.
Articolul 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (8) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale prevede că proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de
nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune şi actul normativ treb uie să fie
întocmit cu respectarea tehnicii legislative, or expunerea preambulului în redacţie nouă a
apărut din necesitatea aducerii acestora în concordanţă cu prevederile normelor Legii privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea
organelor de probaţiune sintagma „şeful oficiului de executare” a fost substituită cu sintagma
„şeful biroului de probaţiune”, modificare ce necesită a fi efectuată i în actul normativ
respectiv.
Alineatul 1 al articolului 11 din Declaraţia universală a drepturilor omului, prevede că
orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presup usă
nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi stabilită în mod legal în cursul uni proces public în care
i-au fost asigurate toate garanţiile necesare, alineatul 2 al art. 6 din Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, dispune că orice persoană acuzată de o
infracţiune este prezumată nevinovată pînă ce vinovăţia va fi legal stabilită, iar, alineatul (1)
al articolului 8 din Codul de procedură penală a Republicii Moldova statuiază expres că,
persoana acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît
vinovăţia sa nu- i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar
public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării sale, şi nu va fi
constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă. Din formulările şi
evoluţiile expuse mai sus rezultă că, prezumţia nevinovăţiei este un principiu fundamental,
un drept al omului, o regulă de fond în procesul penal, o regulă de procedură penală, şi
respectiv, un principiu al probaţiunii. Respectînd principiul prezunţiei nevinovăţiei ca un
element important în domeniului probaţiunii punctul 4 din anexa nr. 2 al ordinului a fost
completat cu o nouă litreă f) prin care sa stabilit că, prezumţia nevinovăţiei este un principiu
de bază al probaţiunii la întocmirea referatului presentinţial de evaluare psihosocială..
De asemenea, odată cu aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016 de către Parlamentul Republicii Moldova
prin Hotărîrea nr. 6 din 16.02.2012, Oficiul central de probaţiune a implementat şi continuă să
implementeze toate acţiunile enumerate în domeniile specifice de intervenţie ce vizează
activităţile de probaţiune, între care şi armonizarea legislaţiei care reglementează domeniile de
activitate ale organelor de probaţiune.
Astfel, întru evitarea interpretărilor diferite, precum şi pentru unicitatea întocmirii
referatului presintential de evaluarea psihosocială a personalităţii de către birourile de

probaţiune, Ordinul nr. 560 din 31 decembrie 2008 a fost completat cu o nouă anexă nr.3.
În contextul celor expuse, considerăm oportun operarea modificărilor şi completărilor
indicate în actul normativ în cauză.
Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea actului normativ este suplinirea şi
desăvîrşirea normelor în partea ce ţine de asigurarea eficientă a activităţii Oficiului central de
probaţiune şi a întocmirii Referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii.
Fundame ntarea economico-financiară
Implementarea proiectului nu atrage cheltuieli financiare.
Rezultatele expertizei juridice
Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care
reglementează domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul de ordin a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul
Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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