
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a 

activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

În scopul dirijării procesului de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie, bunei desfăşurări a muncii în rîndurile lor, înfăptuirii controlului asupra comportării 

persoanelor în cauză, precum și în vederea promovării politicii sociale a statului, prin Legea nr. 

285 din 22 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297-XIV din 24 

februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, a 

fost creat un sistem de stat de tutelă postpenitenciară. Instituţiile de bază ale sistemului în cauză 

sînt Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate 

din locurile de detenţie şi organele de probaţiune.  

Instituirea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenţie, reiese din prevederile art. 7 al Legii nr. 297-XVI 

din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie, iar prin urmare, Centrul coordonator de adaptare socială instituit prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 918 din 5 octombrie 1999 se reorganizează prin abrogarea actului normativ. 

În perioada anilor 1999 – 2011, în Republica Moldova, au fost desfăşurate diverse 

reforme în domeniul justiţiei. Un element pozitiv al acestora, a fost crearea serviciului 

probaţiune şi adoptarea Legii nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune, scopul căreia 

este reglementarea organizării şi funcţionării organelor de probaţiune, stabilirii competenţei 

acestora, reglementării asistenţei şi consilierii în vederea reintegrării în comunitate a subiecţilor 

probaţiunii. Odată cu adoptarea acestei legi, în Republica Moldova a apărut organul de 

specialitate care, nemijlocit, este împuternicit să organizeze activitatea de adaptare socială a 

persoanelor liberate din locurile de detenţie. Astfel, a dispărut temeiul juridic de activitate a 

Centrului coordonator de adaptare socială şi serviciile teritoriale de patronaj, deoarece funcţiile 

acestuia au fost plasate în competenţa organelor de probaţiune şi Consiliului naţional de 

coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.  

Concomitent, problema adaptării sociale a persoanelor eliberate din detenţie este nu 

numai a organelor de probaţiune, dar și a întregii societăţi. Cu cît va exista o implicare mai 

amplă a societăţii civile în procesul respectiv, cu atît rezultatul obţinut va corespunde mai mult 

obiectivelor trasate în actele normative care reglementează domeniul în cauză.  

În acest context, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului prin care se propune 

crearea Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor 

eliberate din locurile de detenţie, și aprobarea componenţei Consiliul naţional, precum şi a 

Regulamentului de activitate a acestuia.  

Astfel, în componenţa Consiliului au fost incluşi reprezentanţii ministerelor și organelor 

de drept, care au tangenţă sau pot contribui la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie. 
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Anexa nr. 1 din prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului prevede componența Consiliului 

naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile 

de detenţie, asigurînd o reprezentativitate proporțională atît din rîndurile autorităților publice, 

cît și a societății civile și fiind constituit din: 

- viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului (conform atribuțiilor viceprim-minștrilor 



stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 16 august 2013 cu privire la atribuțiile Prim-

ministrului și ale viceprim-miniștrilor, se consideră oportun ca funcția de președinte al 

Consiliului să fie viceprim-ministrul responsabil de coordonarea activității în sfera socială)             

- viceministru al justiţiei,  vicepreşedinte al Consiliului        

- şef al Oficiului central de probaţiune, secretar al Consiliului 

- viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei  

- viceministru al finanţelor  

- viceministru al afacerilor interne 

- viceministru al sănătăţii          

- viceministru al educaţiei 

- viceministru al tineretului şi sportului 

- viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor 

- director al Departamentului Instituţiilor Penitenciare                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- avocat parlamentar, director al Centrului pentru Drepturile Omului                                                          

- director al Institutului de Reforme Penale.  

Regulamentul Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenţie reglementează, în titlul II, sarcinile, atribuțiile și 

drepturile Consiliului, stabilind prin intermediul acestor norme, competența de exercitare a 

activității Consiliului în domeniul asistenței postpenitenciare. Totodată, titlul III al 

Regulamentului menționat, se reglementează structura organizatorică a Consiliului și 

procedura de activitate în sensul exercitării sarcinilor și atribuțiilor prevăzute de prezentul 

proiect, precum și în alte acte normative. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat.  

Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect de lege va consta în aducerea în concordanță a cadrului 

normativ în vigoare cu Legea nr. 285 din 22 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea 

Legii 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenție. 

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 Legii a fost 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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