
 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului a fost elaborat în contextul reorganizării sistemului penitenciar al Republicii 

Moldova. 

Astfel, prin Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare, Departamentul Instituțiilor Penitenciare s-a reorganizat în Administrația Națională 

a Penitenciarelor, iar începând cu data de 16 mai 2018, angajații atestați ai sistemului sunt numiți 

în funcții publice cu statut special. 

Prin urmare, în scopul asigurării continuității activității autorității vizate, este necesar 

operarea modificărilor în toate acele normative al Guvernului în care se regăsește denumirea 

„Departamentul instituțiilor penitenciare”, precum și alte noțiuni care au devenit perimate, cum 

ar fi: sistemul penitenciar, colaborator al sistemului penitenciar, penitenciar pentru minori, 

director general, efectiv de trupă şi corpul de comandă, ostaşi, sergenţi şi plutonieri. 

De asemenea, având drept scop imperativul reorganizării actualului sistem de executare a 

pedepselor penale privative de libertate, este absolut necesar consolidarea instituțională a 

instituțiilor sistemului administrației penitenciare prin crearea unui climat competitiv al resursei 

umane implicate în procesul de realizare a scopului pedepsei penale. În acest context, se propune 

introducerea unor șir de amendamente care au drept scop eficientizarea procesului de evoluție în 

cariera penitenciară și crearea unor oportunități motivaționale pentru a recruta și a menține 

personal calificat și competent. 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

Amendamentele propuse se referă la următoarele acte normative în care urmează a fi operate 

modificări: 

1) La pct. 2 din proiect, Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 20 august 1997 cu privire la unele 

măsuri urgente în vederea creării condițiilor necesare pentru buna funcționare a instituțiilor 

sistemului penitenciar al Ministerului Justiției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, 

nr. 66, art. 685), cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

2) La  punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 și 34 privind modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului din 

proiect, se propune amendarea unui șir de acte normative care au drept scop modificarea 

denumirii din „Departamentul Instituțiilor Penitenciare”  în „Administrația Națională a 

Penitenciarelor”, substituirea cuvintelor „sistemul penitenciar” cu cuvintele „sistemul 

administrației penitenciare” sau  înlocuirea cuvintelor „colaboratorii sistemului penitenciar al 

Departamentului instituțiilor penitenciare” cu cuvintele „funcționarii publici cu statut special din 

cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

3) În Hotărîrea Guvernului nr. 186 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, ofiţerilor de informaţii 



 
 

şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele 

apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în 

care sînt angajaţi” la punctul 4 al anexei nr. 1 cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare” 

se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor” iar titlul capitolul VII din 

anexa la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor, 

ofiţerilor de informaţii şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin 

contract din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii  publice, conform totalurilor 

activităţii unităţii în care sînt angajaţi, va avea următorul titlu: „Funcționarii publici cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare”. 
În tot textul anexelor și Hotărîrii Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 „Cu privire la 

aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați” cuvintele „Departamentul 

instituţiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, 

cuvintele „sistemul penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, 

iar cuvântul „colaborator” se substituiei cu textul „funcționar public cu statut special” iar 

noțiunea „personal penitenciar” din punctul 5 al Anexei nr. 1 din Statutul executării pedepsei de 

către condamnaţi, va avea următorul cuprins „personal penitenciar - personalul enumerat la art. 

17 al Legii nr. 300/2017, cu privire la sistemul administrației penitenciare, inclusiv funcționarii 

publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;”. 

 

Fundamentarea economică-financiară 

 

Implementarea prezentului proiect de lege nu impune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

                        Respectarea transparenței decizionale 

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

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

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

Proiectul a fost avizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul 

Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul de Implementare a Reformelor, Administrația 

Națională a Penitenciarelor, Asociația Sindicală de ramură din cadrul Sistemului Instituțiilor 

Penitenciare și Cancelaria de Stat. 

În raportul de expertiză anticorupție nr. EHG18/5289 din 1 august 2018, Centrul Național 

Anticorupție nu a identificat factori coruptibili. 
 

 

 Ministru                                                          Victoria  IFTODI  
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