
  NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Ordin a Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul consultativ al 

probaţiunii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

raional consultativ al probaţiunii 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Proiectul de Ordin a Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul consultativ al probaţiunii 

şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al 

probaţiunii este elaborat în vederea implementării art. 19 din Legea nr. 8 din 14 

februarie 2008 cu privire la probaţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2008, nr. 103-105 art. 389), în scopul asigurării celor mai bune practici în 

activitatea de probaţiune prin dezvoltarea şi promovarea parteneriatului între 

Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi autorităţilor publice centrale,locale, 

instituţiilor de drept şi organizaţiilor nonguvernamentale care în activitatea lor 

interacţionează cu activitatea de probaţiune. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Activitatea de probaţiune 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.  

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, 

considerindu-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. 

Recomandările sus menţionate pot fi realizate doar prin o bună conlucrare a 

organelor de probaţiune cu autorităţile publice centrale, locale instituţiilor de 

drept şi organizaţiilor nonguvernamentale care în activitatea lor interacţionează cu 

activitatea de probaţiune. 

În acest scop, art.19 din Legea nr.8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune 

prevede că  „pentru optimizarea conlucrării organelor la realizarea unei politici 



unitare în sfera probaţiunii se creează Consiliul consultativ al probaţiunii. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al 

probaţiunii se aprobă de către ministrul justiţiei. În componenţa Consiliului 

consultativ al probaţiunii vor fi incluşi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai 

societăţii civile. La nivel raional se instituie consiliul raional consultativ al 

probaţiunii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului raional 

consultativ al probaţiunii se aprobă de către ministrul justiţiei”. 

În temeiul normelor juridice şi scopurilor sus indicate, au fost elaborate 

Regulamentele necesare care prevăd  atribuţiile, componenţa, modul de 

organizare şi funcţionare a Consiliul consultativ al probaţiunii şi Consiliului 

raional consultativ al probaţiunii. 

Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul  nu va implica cheltuieli din partea statului pentru implementare de 

Ordin a Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Consiliul consultativ al probaţiunii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii or 

participarea în calitate de membru al Consiliului este voluntară şi deschisă pentru 

toate instituţiile guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale inclusiv 

internaţionale care desfăşoară activitate tangenţială cu activitatea de probaţiune în 

limita atribuţiilor funcţionale pe care persoana o exercită. 

Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect de Ordin va consta în îmbunătăţirea 

mecanismului de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti cu caracter penal 

şi a mecanismului probaţional ce se realizează la etapele probaţiunii 

presentinţiale, probaţiunii sentinţiale în comunitate, precum şi probaţiunii 

penitenciare şi postpenitenciare, prin implicarea instituţiilor guvernamentale şi 

organizaţiile nonguvernamentale inclusiv internaţionale în stabilirea celor mai 

bune practici în activitatea de probaţiune 

Propunerile înaintate se încadrează în acţiunile de ajustare a cadrului legal 

naţional, în legătură cu reformele iniţiate în sectorul justiţiei. 

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 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. 
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