Sinteza obiecţiilor şi propunerilor
la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010

Nr.
1.

2.

Organul competent
Ministerul
Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei
Ministerul Economiei

Conţinutul obiecţiei/propunerii
Lipsă de obiecții și propuneri.

Decizia Ministerului Justiţiei

În vederea asigurării pregătirii și ridicării nivelului de profesionalism
Nu se acceptă.
precum și formării continue a tuturor angajaților organelor de
Conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 8
probațiune, se propune la pct. 20 și alin. (1) al pct. 22 din proiectul din 14.02.2008 cu privire la probațiune,
hotărîrii, după cuvintele ,,Oficiului central” de completat cu cuvintele organizarea activităţii de probaţiune se
,,Oficiile regionale și Birourilor de probațiune”.
pune în sarcina Oficiului central şi se
realizează prin intermediul subdiviziunilor
teritoriale.
Prin urmare, în temeiul pct. 13 din
Hotărîrea Guvernului nr. 827 din
10.09.2010 cu privire la organizarea și
funcționarea organelor de probațiune,
precum și în temeiul Hotărîrii de Guvern
nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia
publică şi statutul funcţionarului public,
competențele de angajare, modificare,
suspendare şi încetare a raporturilor de
serviciu ale funcţionarilor publici şi
personalului de deservire tehnică, se
atribuie șefului Oficiului central de
probaţiune.
Astfel, angajaţii Oficiului central de

3.

Ministerul Finanţelor

probaţiune, sunt inclusiv şi colaboratorii
subdiviziunilor teritoriale ale acestuia.
- Se propune completarea proiectului de hotărîre cu un punct nou cu
Se acceptă.
următorul cuprins: ,,2. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare
Din conținutul proiectului de hotărîre au
din contul şi în limita efectivului-limită de personal şi a cheltuielilor fost excluse funcțiile de șef al centrelor de
aprobate în bugetul instituţiei vizate”.
reabilitare socială a persoanelor liberate de
pedeapsă penală și centrelor intructivmetodice.
De asemenea, proiectul a fost completat
cu un punct nou.

- La punctul 1, subpunctul 4 din proiect va fi exclus, deoarece aceste
Nu se acceptă.
prevederi nu se încadrează în funcţiile organului de probaţiune
În conformitate cu art. 1 din Legea nr.8 prevăzute de articolul 16 din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu XVI din 14 februarie 2008 cu privire la
privire la probaţiune.
probaţiune, scopul este prevenirea recidivei
de infracţiune şi reglementează asistenţa şi
consilierea în vederea reintegrării în
comunitate a subiecţilor probaţiunii.
Respectiv, art. 16 la care se face
trimitere enumeră funcţiile în cadrul
activităţii de probaţiune dar nu metodele de
implementare a acestora, or aplicarea
punctului 1, subpunctului 4 din proiectul
Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10
septembrie 2010 privind organizarea şi
funcţionarea organelor de probaţiune, va
facilita anume îndeplinirea funcţiilor
organului de probaţiune în activitatea sa,
prevăzute în art. 16 din legea sus
menţionată.
Mai mult ca atît, anume Hotărîrea
Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010

prevede organizarea şi funcţionarea
organelor de probaţiune, atribuţiile
acestora, efectivul de personal, ierarhizarea
organelor de probaţiune, modul de
constituire şi competenţele acestora, pe
cînd Legea nr.8 - XVI din 14 februarie
2008 cu privire la probaţiune la care se face
trimitere, reglementează activitatea de
probaţiune, care în conformitate cu art. 2
constă în evaluarea psihosocială, control al
persoanelor aflate în conflict cu legea
penală şi resocializarea lor, adaptarea
persoanelor liberate din locurile de detenţie
pentru preîntîmpinarea săvîrşirii de noi
infracţiuni.

- Punctele 20, 21, 22, 23 şi 24 din proiect, urmează a fi excluse,
deoarece dublează activitatea Institutului Naţional al Justiţiei, care
potrivit Direcţiei strategice 1.3 din Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii
2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie
2012, are menirea de a-şi revizui programele de instruire, pentru a le
face conforme cu necesităţile reale de instruire atît a judecătorilor şi
procurorilor, cit şi a altor actori din sectorul justiţiei, inclusiv a
angajaţilor Oficiului central de probaţiune.

Nu se acceptă.
În acest context, este necesar de
menţionat că angajaţii Oficiului central de
probaţiune au statut de funcţionari publici,
iar art. 37 din Legea nr 158 din 04.07.2008
cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public prevede dezvoltarea
profesională a funcţionarului public şi
anume că autoritatea publică este obligată
să organizeze un proces sistematic de
dezvoltare
profesională,
asigurîndu-i
fiecărui funcţionar public diverse forme de
dezvoltare profesională continuă, cu o
durată de cel puţin 40 ore anual.
Astfel, luînd în consideraţie efectivul de
personal al Oficiului central de probaţiune
stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.827
din 10 septembrie 2010 privind organizarea

şi funcţionarea organelor de probaţiune şi
prevederile Legii nr 158 din 04.07.2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, aprobarea punctelor
20, 21, 22, 23 şi 24 din proiectul Hotărîrii
Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010
privind organizarea şi funcţionarea
organelor de probaţiune este oportună.
Argumentul că prevederile dublează
activitatea Institutului Naţional al Justiţiei
nu este relevant, deoarece evidenţa
personalului instruit şi temeiurile juridice
de organizare a programelor de instruire
organizate de către Institutului Naţional al
Justiţiei în conformitate cu actele
normative sus indicate, diferă.
De asemenea, este necesar de
menţionat şi faptul că Institutul Naţional al
Justiţiei poate asigura săli şi instruiri doar
în mun. Chişinău, fapt ce implică cheltuieli
majore din partea Oficiului central de
probaţiune la achitarea deplasărilor,
cazărilor
şi
diurnelor
a
tuturor
colaboratorilor
din
subdiviziunile
teritoriale, care sunt constituite în fiecare
unitate administrativ-teritorială de nivelul
al doilea.
Astfel, instituirea centrelor de instruire
interne în cadrul actualelor bunuri imobile
gestionate economic de Oficiul central de
probaţiune, va crea condiţii de dezvoltare
profesională fiecărui funcţionar public prin
diverse forme de dezvoltare profesională
inițială și continuă, cu deplasarea numai a
formatorului/expertului în subdiviziunea

teritorială respectivă, şi nu invers, fiind
economisite astfel mijloacele financiare.
Nu se acceptă.
Conform art. 17 din Legea nr.8 - XVI
- La punctul 25, 26, 27 menționăm că crearea și întreținerea centrelor din 14 februarie 2008 cu privire la
de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă necesită alocații probaţiune, activitatea de probaţiune se
suplimentare din contul bugetului de stat, care nu au fost evaluate de finanţează de la bugetul de stat şi din alte
către autor și respectiv nu au sursă de acoperire.
surse neinterzise de lege.
Astfel, atît cu suportul Misiunii
Norvegiene de Experţi pentru Promovarea
Supremaţiei
Legii
în
Moldova
(NORLAM), cît și conform sprijinului
acordat sistemelor de executare, probațiune
și reabilitare în Moldova, în temeiul
contractului de servicii din 2014 nr. 349164, care este implementat de către Centrul
pentru Cooperare Juridică Internațională
(CILC), în consorțiu cu GIZ, PRI, NHC și
IRP, cu suportul financiar al Uniunii
Europene, urmează fi acordat un sprijin
considerabil
pentru
reabilitarea
și
reintegrarea socială a foștilor infractori.
De asemenea, menționăm că centrele de
reabilitare socială a persoanelor liberate de
pedeapsă penală, vor fi create în actualele
bunuri imobile gestionate economic de
către Oficiul central de probațiune, fără un
statut de persoană juridică, astfel încît, nu
vor fi necesare cheltuieli suplimentare în
acest sens.
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Vladimir GROSU

