
 

 

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR SUPLIMENTARĂ 

la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea   

Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010  

 

 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

 

Reieșind din prevederile art. 10 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, 

aprobarea statelor de personal ale unității ține de competența exclusivă a 

angajatorului. 

Potrivit art. 11 alin. (1) lit. u) din Legea privind administrația publică 

centrală de specialitate nr. 98 din 4 mai 2012, ministrul aprobă sau 

modifică statul de personal al aparatului central al ministerului în 

limitele fondului de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit 

de Guvern.  

Considerăm că statul de personal (schema de încadrare) al Oficiului 

central de probațiune și al subdiviziunilor teritoriale ale acestuia 

urmează a fi aprobat de Șeful Oficiului central de probațiune și nu de 

Ministrul justiției. 

Luînd în considerație cele expuse, nu susținem completarea propusă 

la pct.5 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea organelor 

de probațiune (subpunctul 3 din pct. 1 al proiectului de Hotărîre). 

Se acceptă parțial.  

Confirmăm faptul că Statul de personal 

al Oficiului central de probațiune și al 

subdiviziunilor teritoriale ale acestuia este 

aprobat de Șeful Oficiului central de 

probațiune, conform legislației în vigoare. 

Cît privește completarea pct. 5 din 

Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune cu 

aprobarea schemei de încadrare a Oficiului 

central de probațiune de către ministrul 

justiției, nu este altceva decît aducerea în 

concordanță cu prevederile Ordinului nr. 

55 din 11.05.2012 cu privire la aprobarea 

formularelor-tip ale schemelor de încadrare  

pentru personalul angajat în sectorul 

bugetar, emis de ministrul finanțelor, 

publicat la 08.06.2012 în Monitorul Oficial 

Nr. 119, art Nr : 692. 

     Astfel, conform pct. 3. din Anexa nr.2 al 

ordinului vizat, este expres prevăzut că: 

,,Schemele de încadrare a autorităţii 

publice se aprobă de către conducătorul 

autorităţii publice/instituţiei sau 

conducătorul autorităţii publice ierarhic 

superioare pentru instituţiile din 

subordine, pentru un an bugetar, cel tîrziu 

pînă la data de 31 ianuarie a anului în 

curs. Semnăturile se confirmă prin 

aplicarea ştampilelor.”   



2. Ministerul Economiei În vederea asigurării pregătirii și ridicării nivelului de profesionalism 

precum și formării continue a tuturor angajaților organelor de 

probațiune, se propune la pct. 20 și alin. (1) al pct. 22 din proiectul 

hotărîrii, după cuvintele ,,Oficiului central” de completat cu cuvintele 

,,Oficiile regionale și Birourilor de probațiune”. 

 

Nu se acceptă.  

Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 8 

din 14.02.2008 cu privire la probațiune, 

organizarea activităţii de probaţiune se 

pune în sarcina Oficiului central şi se 

realizează prin intermediul subdiviziunilor 

teritoriale. 

Prin urmare, în temeiul pct. 13 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 

10.09.2010 cu privire la organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune, 

precum și în temeiul Hotărîrii de Guvern 

nr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, 

competențele de angajare, modificare, 

suspendare şi încetare a raporturilor de 

serviciu ale funcţionarilor publici şi 

personalului de deservire tehnică, se 

atribuie șefului Oficiului central de 

probaţiune. 

Astfel, angajaţii Oficiului central de 

probaţiune, sunt inclusiv şi colaboratorii 

subdiviziunilor teritoriale ale acestuia. 

 

 

 

                                                           MINISTRU                                                                       Vladimir CEBOTARI 


