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NOTĂ INFOMATIVĂ 

 
la proiectul de Ordin al Ministrului justiţiei cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de întocmire a referatului presentinţial de 

evaluare a personalităţii 
 

1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 

Elaborarea ordinului Ministrului justiţiei privind modul de întocmire a 

referatului presentinţial de evaluare a personalităţii, se efectuează în scopul 

armonizării prevederilor prezentului act normativ, cu modificările legislative 

operate prin Legea nr. 138 din 3 decembrie 2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, fiind efectuate anumite modificări şi completări 

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

De asemenea, Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune pentru perioada anilor 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1015 din 1 septembrie 2016, în obiectivul 3, acţiunea 3.2, măsura 

1, prevede realizarea unui studiu de măsurare a calităţii şi utilităţii referatelor de 

evaluare, respectiv în noiembrie 2016 a fost efectuat Studiul-raport de cercetare a 

referatelor presentinţiale, cu formulare de propuneri care au stat la baza proiectului 

propus spre aprobare. 

Prin urmare, a fost constituit un grup de lucru constituit din reprezentanţii 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi experţii EUTAP 4 fiind formulate 

propuneri privind stabilirea modului de întocmire a referatului presentinţial de 

evaluare a personalităţii. 

Astfel, propunerile înaintate au fost consultate cu subdiviziunile teritoriale ale 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune, care întocmesc nemijlocit referatele 

presentinţiale de evaluare a personalităţii. 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Prin proiectul înaintat se stabileşte cadrul legal privind întocmirea referatului 

de evaluare a personalităţii, indicîndu-se expres că referatul presentinţial are un 
caracter consultativ şi de recomandare, avînd menirea de a orienta instituţiile 
abilitate în alegerea şi aplicarea celor mai potrivite măsuri de ordin penal sau 
extra-penal în raport cu persoana evaluată. 

Referatul presentinţial se înaintează solicitantului în termen de cel mult 21 

zile lucrătoare de la data primirii solicitării, fiind extins termenul iniţial de 14 zile 
lucrătoare. 

De asemenea, luînd în consideraţie că referatul conţine date cu caracter 

personal se propune marcarea obligatorie a documentului ca unul care conţine date 
cu caracter personal, conform actelor normative în vigoare. 

  3. Fundamentarea economico-financiară. 

    Implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din partea 

statului, deoarece este o activitate desfăşurată la moment de către organele de 

probaţiune, proiectul fiind ajustat doar la necesităţile legale existente. 

4. Impactul proiectului 

Impactul  prezentului  proiect  de   Ordin  va  consta  în îmbunătăţirea 

mecanismului de întocmire a regulilor privind modul de întocmire a referatului 
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presentinţial de evaluare a personalităţii. Propunerile înaintate se încadrează în 

acţiunile de ajustare a cadrului legal naţional, în legătură cu reformele iniţiate în 

sectorul justiţiei. 

5.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului ministrului Justiţiei, 
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. 

 

 

 

Secretar de stat                                          Nicolae EȘANU 
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