
Notă informativă 

la proiectul Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea 

Regulamentului de planificare a probaţiunii 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a 

probaţiunii este elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Inspectoratul 

Național de Probațiune. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a 

probaţiunii este elaborat în vederea implementării art. 25 din Legea nr. 8 din 14 

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

2016, nr. 13-19 art.  29), în scopul asigurării celor mai bune practici în activitatea de 

probaţiune în procesul de evaluarea 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. 

Prin urmare, a fost creat un grup de lucru constituit din reprezentanții 

Inspectoratului Național de Probațiune și experții EUTAP 4 fiind formulate propuneri 

constructive de planificare a probaţiunii comunitare. 

De asemenea, propunerile propuse au fost consultate cu subdiviziunile teritoriale 

ale Inspectoratului Național de Probațiune, care exercită nemijlocit activitățile de 

probațiune. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

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. 

Aceste măsuri alternative se materializează prin implimentarea activităţilor de 

probaţiune. În acest scop, art. 2
5
 din Legea nr.8 din 14.02.2008 cu privire la 

probaţiune prevede că:  „Realizarea acţiunilor probaţiunii se efectuează în 



conformitate cu Regulamentul de planificare a probaţiunii, aprobat de către ministrul 

justiţiei. Planificarea probaţiunii presupune elaborarea unui complex de acţiuni de 

supraveghere, de asistenţă şi consiliere a subiectului probaţiunii în vederea realizării 

obiectivelor probaţiunii”. 

În temeiul normelor juridice şi scopurilor sus indicate, a fost elaborat prezentul 

Regulament care reglementează  un complex de activități de evaluare psihosocială, 

supraveghere, asistenţă şi consiliere a subiecților probaţiunii, liberați de pedeapsă sau 

de răspundere penală cu aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ, în 

vederea resocializării și preîntîmpinării săvîrşirii de noi infracţiuni. 

Regulamentul de planificare a probaţiunii stipulează că activitatea de probaţiune 

se desfăşoară în privinţa subiecților probațiunii, după cum urmează: 

1) minorii liberaţi de răspundere sau de pedeapsă penală (art. 54, 93 din Codul penal); 

2) persoanele liberate condiţionat de răspundere penală (art. 59 din Codul penal); 

3) persoanele private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 

activitate (art. 65 din Codul penal); 

4) persoanele condamnate la muncă neremunerată în folosul comunităţii (art. 67 din 

Codul penal); 

5) persoanele condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei (art.90 

din Codul penal); 

6) persoanele condamnate cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare 

(art. 90
1
 Codul penal); 

7) persoanele liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen (art.91 din Codul 

penal); 

8) persoanele ce le-au fost înlocuită partea neexecutată din pedeapsă cu o pedeapsă 

mai blîndă (art. 92 din Codul penal); 

9) femeile gravide şi persoanele care au copii în vîrstă de până la 8 ani pentru care au 

fost amînată executarea pedepsei (art. 96 din Codul penal); 

10) persoanele amnistiate sau graţiate (art.107 și 108 din Codul penal); 

11) persoanele eliberate din locurile de detenţie care au solicitat asistenţă 

postpenitenciară. 

De asemenea, este menționată conlucrarea organului de probaţiune cu organele 

de drept, autorităţile publice locale şi alte instituţii guvernamentale şi organizații 

necomerciale în scopul planificării şi exercitării măsurilor comune şi a schimbului de 

informaţii pentru reintegrarea condamnaţilor în societate. 

    Organul de probaţiune menţine relaţiile cu reprezentantul legal, autoritatea 

tutelară, persoana vătămată, serviciile de protecţie a drepturilor copilului, de asistenţă 

psihopedagogică, administraţia instituţiei speciale de învăţământ şi de reeducare sau a 

instituţiei curative şi de reeducare, instituţia de tratament medical sau de reabilitare 



psihologică. 

    În sensul prezentului Regulament, este definită noţiunea de  Plan de probaţiune 

care reprezintă un instrument de lucru prin care se determină activităţile de 

probaţiune ce urmează a fi întreprinse faţă de subiectul probaţiunii în scopul 

resocializării și preîntîmpinării săvîrșirii de noi infracțiuni. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu va implica cheltuieli suplimentare din partea statului pentru 

implementare. Prevederile prezentului regulament fiind obligatorii consilierilor de 

probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile funcţionale 

stabilite în fişa postului. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

În urma adoptării prezentului proiect nu necesită modificarea sau elaborarea unor 

acte normative noi. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul urmează a fi plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei (compartimentul „Transparenţa decizională”, 

directoriul „Proiecte transmise spre coordonare”). 
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