
NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului  

privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost elaborat de Ministerul Justiției urmare a 

modificărilor operate în Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 prin adoptarea Legilor 

nr. 62 din 6 aprilie 2017 pentru modificarea articolului 152 și nr. 138 din 3 

decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative și are drept 

scop asigurarea concordanței reglementărilor. 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În conformitate cu Legea nr. 62 din 6 aprilie 2017 pentru modificarea 

articolului 152 din Legea nr. 8/2008 cu privire la probaţiune au fost abrogate 

alineatele (2) şi (3) cu următorul conţinut: „(2) Inspectoratele regionale de 

probaţiune au statut de persoană juridică şi dispun de conturi trezoreriale. 

(3) Birourile de probaţiune intră în componenţa inspectoratelor regionale de 

probaţiune.". 

Prin urmare, proiectul Hotărîrii de Guvern are drept scop excluderea 

personalităţii juridice a Inspectoratelor regionale de probaţiune, precum şi 

excluderea Birourilor de probaţiune din componenţa Inspectoratelor regionale de 

probaţiune. 

De asemenea, prin Legea nr. 138 din 3 decembrie 2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, a fost modificat inclusiv articolul 23 din Legea 

nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune, prin care sintagma ,,încheie 

contracte cu persoane liberate din locurile de detenţie", a fost substituită cu 

sintagma „încheie acorduri cu subiecţii probaţiunii pentru acordarea asistenţei 

postpenitenciare", modificare ce necesită a fi operată şi în Hotărîrea Guvernului 

nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de 

probaţiune. 

 

 Impactul proiectului   

Impactul prezentului proiect va consta în optimizarea cheltuielilor efectuate 

de organele de probațiune.  

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

În urma adoptării proiectului Hotărîrii de Guvern nu va fi necesară 

modificarea sau completarea cadrului normativ conex. 



Fundamentarea Economico-financiară 

Implementarea proiectului de față nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

Respectarea transparenței decizionale 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern a fost plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparența decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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