
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului comun al ministrului justiției și al ministrului sănătății, 

muncii și protecției sociale cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul 

de constatare a decesului sau a survenirii dizabilității angajaților organelor de 

probațiune în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu  
 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi scopul urmărit 

     Proiectul Ordinului ministrului justiţiei și al ministrului sănătății, muncii și protecției 

sociale cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de constatare a decesului 

sau a survenirii dizabilităţii angajaţilor organelor de probaţiune în legătură cu 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a 

prevederilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

     Legea menţionată prevede că modul de constatare a decesului sau a survenirii 

dizabilităţii în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu se stabileşte prin 

regulament, aprobat de Ministerul Justiţiei de comun acord cu Ministerul Sănătăţii. 

     Astfel, Regulamentul privind modul de constatare a decesului sau a survenirii 

dizabilităţii angajaţilor organelor de probaţiune în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu, a fost elaborat în scopul asigurării protecţiei juridice a angajaţilor Inspectoratului 

Naţional de Probaţiune în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, care constă în 

evaluarea psihosocială, controlul persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi 

resocializarea lor, adaptarea persoanelor eliberate din locurile de detenţie, pentru 

preîntîmpinarea săvîrşirii de noi infracţiuni. 

 

2.  Principalele prevederi ale proiectului 

     Prin proiectul Regulamentului se aprobă procedura şi modul de determinare a gradului 

de dizabilitate/de constatare a decesului angajaţilor organelor de probaţiune survenite în 

legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, precum şi achitarea despăgubirilor 

cuvenite. 

     Proiectul conţine, în mod respectiv, prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile 

angajaţilor organelor de probaţiune cu dizabilităţi survenite în legătură cu îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu, instituţiile responsabile şi procedura de determinare a dizabilităţii 

şi de constatare a decesului precum şi referințe la cadrul legal în vigoare cu privire la 

protecţia juridică a personalului organului de probaţiune. 

     Astfel, instituţia responsabilă de determinarea dizabililităţii este Consiliul Naţional 

pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, iar instituţia ce constată 

decesul angajaţilor de probaţiune este Centrul de Medicină Legală. 

     De asemenea, în proiect se menționează clasificarea dizabilității la persoanele adulte, 

aceasta fiind de trei tipuri și anume: dizabilitate severă care se caracterizează prin 

deficienţe funcţionale severe provocate de afecţiuni, defecte, traume, iar capacitatea de 

muncă este păstrată într-un interval procentual de 0-20%; dizabilitatea accentuată se 

caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de afecţiuni, defecte, 



  

traume, iar capacitatea de muncă este păstrată într-un interval procentual de 25-40%; 

dizabilitatea medie se caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de 

afecţiuni, defecte, traume, iar capacitatea de muncă este păstrată într-un interval 

procentual de 45-60%. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Intrarea în vigoare a Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul 

de constatare a decesului sau a survenirii dizabilităţii angajaţilor organelor de probaţiune 

în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu nu va genera careva cheltuieli în sarcina 

bugetului de stat. Ca atare, cheltuieli în sarcina bugetului de stat vor fi generate de 

prevederile art. 25 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune. Acestea 

la moment nu pot fi estimate, ele depinzînd de cîte cazuri de deces sau de survenire a 

dizabilității vor fi raportate şi de gravitatea acestora. Totuși trebuie de menționat că 

sumele plătite vor fi restituite de la persoanele ale căror acţiuni au cauzat angajatului din 

cadrul personalului organelor de probaţiune decesul ori leziuni corporale sau au contribuit 

la acestea, așa cum prevede art. 25 alin. (6) din Legea nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la 

probaţiune şi alte acte normative în vigoare. 

4. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, în rubrica: Transparenţa decizională, 

secţiunea: Proiecte de acte normative remise spre coordonare.  
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