
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) 

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

(Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 și Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016) 

 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultar

e publică 

Nr. Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

 

Procuratura Generală 

1.  La Anexa 3 din Regulamentul privind 

monitorizarea electronică a persoanelor, 

- după cuvântul „agresor” de aplicat virgula „ ,” şi 

de completat cu textul „pentru perioada de 

la_________ până la________”; 

- sintagma „mă angajez:” de substituit cu sintagma 

„mă oblig:” (vezi cap. IV din Regulament-drepturile 

şi obligaţiile persoanelor monitorizate electronic); 

- pct.1) de exclus; 

- pct.2) va deveni pct.1) şi respectiv realizându-se 

renumerotarea corespunzătoare; 

- pct.2) şi pct.3) după cuvântul „intenționat” de 

completat cu textul „sau din imprudenţă” (similar pct. 

232 din Regulament).  

Se acceptă.  

Inițial menționăm că propunerile de modificare 

recomandate nu sunt argumentate, motiv pentru care 

acestea ar trebui să nu fie acceptate de autorul 

proiectului.  Totuși, pentru ajustarea textului și 

clarificarea terminologiei uniforme propunerile pentru 

Anexa 3 „Acordul” se acceptă. 

2.  La Anexa nr. 1 a Regulamentului în speță, 

- sintagma „mă angajez:” de substituit cu 

sintagma „mă oblig:” (vezi cap. IV din Regulament -

drepturile şi obligaţiile persoanelor monitorizate 

electronic); 

- pct. 1) de exclus; 

- pct. 2) va deveni pct. 1) şi respectiv realizându-

se renumerotarea corespunzătoare; 

Nu se acceptă. 

În acest caz, aceleași modificări propuse la Anexa 3 

„Acordul” nu se acceptă în cazul în care se propun și 

la Anexa 1 „Angajament”. Conform pct. 30 sbp. 2) 

din Regulamentul de monitorizare electronică a 

persoanelor, persoana supusă monitorizării 

electronice este obligată să semneze angajamentul 

privind monitorizarea electronică, respectiv sintagma 



- pct. 2) textul „să mă abțin de la acţiunile sau 

inacțiunile care ar putea conduce la deteriorarea 

utilajului electronic” de substituit cu textul „să nu 

deteriorez intenționat sau din imprudenţă dispozitivul 

special” 

„mă angajez:” este conformă cu noțiunea de 

,,angajament”.  

Pct. 1 nu poate fi exclus, deoarece cerinţele şi 

condiţiile legale care le înaintează personalul 

organelor de probaţiune în cazul subiecților 

probațiunii, reies din mai multe acte normative, 

inclusiv din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune, 

Codul de executare și Hotărârea Guvernului nr. 

827/2010 cu privire la organizarea și funcționarea 

organelor de probațiune.  

De asemenea, nu poate fi substituit textul de la pct. 2, 

deoarece că acesta este în concordanță cu pct. 30 sbp. 

4) din Regulamentul de monitorizare electronică a 

persoanelor. 

3.  De ordin general: în Regulamentul privind 

monitorizarea electronică a persoanelor şi Anexele 

acestuia se operează cu două noțiuni distincte, dar care 

au acelaşi sens „dispozitiv special” şi „utilajul 

electronic” , prin urmare, se impune ajustarea textului.  

Nu se acceptă. 

Noțiunile „dispozitiv special” şi „utilajul electronic” 

reies din prevederile art. 2711 din Codul de executare. 

Ministerul Finanțelor 4.  În conformitate cu prevederile pct. l din proiectul 

de hotărâre, se propune majorarea efectivului-limită al 

Inspectoratului Naţional de Probaţiune cu 40 unităţi de 

personal (2 unităţi de personal din cadrul aparatului 

central al Inspectoratului de Probaţiune şi 38 de unităţi 

de personal din cadrul subdiviziunilor teritoriale). 

Totodată, la pct.3 din proiectul de hotărâre, se 

stipulează că pct. l din proiect se va pune în aplicare 

prin alocarea a 20 de unităţi de personal începând cu 

31 martie 2021 şi 20 unităţi de personal începând cu 

01 ianuarie 2022. 

Ţinând cont de condiţiile de finanţare prudentă a 

Se acceptă.  

Textul proiectul a fost ajustat, în sensul suplinirii 

efectivul-limită doar cu 20 de unități din 30 aprilie 

2021. 



cheltuielilor bugetare, se propune revizuirea 

proiectului prin suplinirea efectivului Inspectoratului 

Naţional de Probaţiune cu 20 de unităţi de personal (la 

prima etapă). Ulterior, în urma încadrării personalului 

suplinit, dar şi pe măsura identificării mijloacelor 

financiare adiţionale din bugetul de stat, vor fi 

examinate noi propuneri de modificare a Hotărârii 

Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea organelor de probaţiune. 

5.  Respectiv, la compartimentul 4. „Fundamentarea 

economico-financiară” din Nota informativă la proiect, 

se vor prezenta informaţii / calcule privind cheltuielile 

de personal necesare pentru suplinirea efectivului 

Inspectoratului cu 20 de unităţi de personal începând 

cu 30 aprilie 2021.  

Se acceptă.  

 Nota informativă a fost completată la compartimentul 

„Fundamentarea economică-financiară” cu calcule 

privind cheltuielile de personal. 

 

Cancelaria de Stat 

6.  Având în vedere că unul din obiectivele specifice 

ale Strategiei privind reforma administrației publice 

pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 911/2016, este raționalizarea structurii 

administrației publice centrale, se impune 

reconsiderarea opțiunii de majorare substanțială a 

efectivului-limită cu 40 de unități, precum și 

identificarea unor măsuri alternative de acoperire a 

atribuțiilor instituite, din contul efectivului-limită 

existent. 

Se acceptă.  

Textul proiectul a fost ajustat, în sensul suplinirii 

efectivul-limită doar cu 20 de unități din 30 aprilie 

2021, potrivit evaluării disponibilității a mijloacelor 

financiare estimate de Ministerul Finanțelor. 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

7.   

Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

  

 

Ministru                               Fadei NAGACEVSCHI 


