
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la  completarea   

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

 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Economiei  Tinînd cont de faptul că proiectul propus  va implica cheltuieli 

financiare din partea statului, remarcăm că la definitivarea acestuia, în 

mod prioritar, urmează a se şine cont de poziţia ministerului Finanţelor. 

Se acceptă. Proiectul a fost expediat 

pentru avizare ministerului Finanţelor 

2. Ministerul Finanţelor Proiectul hotărîrii Guvernului, prezentat spre avizare, implică 

majorarea numărului de unităţi de personal şi, respectiv, a cheltuielilor 

de personal. 

Examinarea profundă la momentul actual a posibilităţilor 

cadrului macrobugetar pe anul 2013 şi CBTM 2014-2016 demonstrează 

că, nu este posibil de a identifica şi de a regăsi resurse disponibile 

pentru asigurarea majorării efectivului Oficiului central de probaţiune cu 

unităţi şi cheltuieli de personal suplimentare celor aprobate în Legea 

bugetului de stat pe anul curent. 

Mai mult ca atît, Guvernul are asumate angajamente faţă de 

partenerii de dezvoltare întru respectarea limitelor şi cheltuielilor de 

personal, aprobate prin art.8 al Legii bugetului de stat pe anul 2013 

nr.249 din 02 noiembrie 2012. 

Nerespectarea acestui angajament poate avea repercusiuni 

negative în partea ce ţine de acordarea ajutorului financiar Republicii 

Moldova din partea creditorilor externi. 

Totodată, luînd în considerare importanţa consolidării 

sistemului de probaţiune juvenilă, precum şi întru executarea 

prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012, se propune 

realizarea următoarelor măsuri: 

- examinarea şi identificarea de către Ministerul Justiţiei şi 

Oficiul central de probaţiune a posibilităţilor soluţionării problemei în 

cauză, reieşind din priorităţile sectorului gestionat, prin redistribuirea 

Se acceptă parţial. Proiectul de hotărîre 

a fost revăzut din punct de vedere 

redacţional şi conceptual. 

În proiect a fost introdusă norma care 

prevede că „Angajarea consilierilor de 

probaţiune juvenilă în număr de 42 unităţi 

se va efectuata treptat, începînd cu 1 

ianuarie 2014 şi pînă la 31 decembrie 2016 

în limitele alocaţiilor anuale, aprobate prin 

legea bugetului de stat.” Astfel, va fi 

efectuată majorarea treptată a efectivului 

limită a instituţiei în cauză cu prevederea 

mijloacelor financiare necesare pentru anii 

respectivi. 

Asigurarea, în limita cheltuielilor de 

personal aprobate pe anul curent, 

participarea specialistului-psiholog în 

procesul de urmărire penală prin încheierea 

contractului de prestare a serviciilor, 

reglementat prin art.970 al Codului Civil  

nu poate fi considerată o soluţie optimă, 

deoarece, deasemenea va atrage cheltuieli 

suplimentare ,iar în unele cazuri char şi mai 

mari decît dacă specialistul-psiholog va fi 

angajat prin contract individual de muncă 



între subdiviziunile subordonate a cheltuielilor de personal, aprobate 

pentru acest minister prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 

din 02.11.2012, şi în limita numărului de unităţi de personal, luat în 

calcul pentru aprobarea cheltuielilor de personal pe anul 2013; 

- asigurarea, în limita cheltuielilor de personal aprobate pe anul 

curent, participarea specialistului-psiholog în procesul de urmărire 

penală prin încheierea contractului de prestare a serviciilor, reglementat 

prin art.970 al Codului Civil; 

- efectuarea analizei, elaborarea (în dependenţă de riscurile 

identificate) şi prezentarea de către Ministerul Justiţiei şi Oficiul central 

de probaţiune a propunerilor, argumentate prin calculele, privind 

majorarea treptată a efectivului-limită a instituţiei în cauză pentru 

Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016. 

cu stabilirea garanţiilor şi protecţiei sociale. 

 

3. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsă de obiecţii şi propuneri  

4. Procuratura Generală Lipsă de obiecţii şi propuneri  

5. Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Lipsă de obiecţii şi propuneri  

 


