
 

 

SINTEZA OBIECȚILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea   

Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010  

(în baza Raportului de expertiză anticorupție) 

 

 

Nr. Organul competent Conținutul obiecției/propunerii Decizia Ministerului Justiției 

 

 1.  

 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

 

 La pct.14
4
 cu care se completează Hotîrîrea Guvernului nr. 

827/2010, subpct.10), pct. 1 din proiect: ,,14
4
 …. Şeful Oficiului 

regional de probaţiune poate fi asistat de şefi adjuncţi, care sunt numiţi 

în și eliberați din funcţia publică la propunerea şefului Oficiului 

regional, prin ordinul șefului Oficiului central de probațiune, în 

condițiile legislației în vigoare”. 

     Luînd în considerare că Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune, aprobat prin Hotarîrea Guvernului 

nr.827/2010, reglementează organizarea organelor prenotate, 

considerăm că trimiterea generală facută la legislația în vigoare, în ceea 

ce privește numirea în funcția publică a șefilor adjuncți ai șefului 

Oficiului regional de probațiune, va crea confuzii la aplicarea în practică 

a dispozițiilor proiectului. Cu alte cuvinte, dacă autorul intenționează să 

creeze funcția de șef adjunct al șefului Oficiului regional de probațiune 

urmează a fi stabilită și procedura numirii si eliberării din funcție a 

acestuia/acestora. Lipsa prevederilor exprese în proiect va crea confuzii 

la implementarea în practică a prevederilor Hotarîrii Guvernului privind 

organizarea si funcționarea organelor de probațiune. 

 

Recomandarea: Punctul 14
4 

cu care se completează Hotărîrea 

Guvernului 827/2010, subpct. 10) pct. 1) din proiect, urmează a fi 

completat în sensul stabilirii procedurii de numire și eliberare din 

funcția a șefilor adjuncți ai șefului Oficiului regional de probațiune. 

 

 

 

    Se acceptă. 

A fost stabilită procedura numirii si 

eliberării din funcție a şefilor adjuncți ai 

Oficiului regional de probațiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La pct. 13
1
 din Hotărîrea Guvernului 827/2010, expus în redacție 

nouă, subpct. 6), pct. 1 din proiect:  ,,13
1
. Şeful Oficiului central de 

probaţiune este asistat de doi şefi adjuncţi, care sunt numiţi în și 

eliberați din funcţia publică la propunerea şefului, prin ordinul 

ministrului justiţiei, în condițiile legislației în vigoare”. 

Prevederea este discreționară deoarece nu stabilește expres numărul 

șefilor adjuncți care asistă șeful Oficiului în activitatea acestuia. Prin 

urmare, interpretarea normei este lăsată la discreția șefului Oficiului 

central de probațiune. Deși autorul în nota informativă menționează 

motivele care au determinat necesitatea includerii unei a doua funcție de 

șef adjunct al Oficiului central de probațiune, considerăm necesară 

stipularea clară în proiect a numărului șefilor adjuncți ai Oficiului. 

Suplimentar, pe lîngă procedura de numire, este necesară stabilirea 

nemijlocită a procedurii de eliberare din funcție a șefilor adjuncți ai 

Oficiului, similară cu cea prevăzută în conținutul actual al pct.13
1
 din 

Hotarîrea Guvernului nr.827/2010. 

 

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct. 13
1
 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 subpct. 6), pct. 1 din proiect cu 

cuvîntul ,,doi” înaintea cuvintelor ,,șefi adjuncți” și cu cuvintele ,,și 

eliberați din” după cuvintele ,,numiți în”. 

 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

 

 

 

                                               MINISTRU                                                                               Vladimir CEBOTARI 


