
 

 

 

 

Sinteza propunerilor şi obiecțiilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

Organele care 

au înaintat 

propuneri sau 

obiecții 

 

 

 

 

Conținutul obiecției sau propunerii 

 

 

 

 

Opinia Ministerului Justiției 
Asociația 

sindicală dе  

ramură din  

cadrul  

Sistemului 

Instituțiilor 

Pеnitеnсiarе  

 afiliate la  

Federația  

Sindicatelor 

Angajaților din 

Sеrviсiilе Publiсе  

(SINDASP)    

 
Comunicăm următoarele: 

1. Astfel, conform notei informative la proiectul Hotărîrii, autorul 

indică că prin prezentul proiect de Hotărîre, se va eficientiza și diversifica 

mecanismul motivațional al funcționarului public cu statut special. Cu 

toate acestea, se propune excluderea poziției de „felcer” din efectivul 

ofițerilor de penitenciare, respectiv persoanele care activează în prezent 

în aceste funcții vor fi remunerați corespunzător efectivului de ostași 

(corpul agenților de penitenciare), în consecință drepturile lor salariale vor 

fi diminuate considerabil. 

 Menționăm că Asociația sindicală a Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare primește în ultimul timp semnale că angajații care în prezent 

activează în funcție de felcer în cadrul instituției penitenciare, au intenția 

de a demisiona masiv din cadrul sistemului penitenciar, în condițiile în 

care nivelul de salarizare a lor în exercițiul unei  funcții publice cu statut 

special, care implică îndatoriri şi riscuri specifice postului, este net 

inferioare nivelului de salarizare pe care îl pot avea activând în cadrul unei 

Instituții medico-sanitare publice a Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale.  

Mai mult de atât, personalul penitenciar cu studii medii de 

specialitate în medicină, va fi remunerat mai puțin decât personalul 

penitenciare care are doar studii liceale sau gimnaziale. 

 Precizăm că activitatea în cadrul sistemului penitenciar presupune 

lucru cu contingentul special de persoane, care au fost custodiate pentru 

comportamentul său infracțional periculos și această activitate implică 

expunerea permanentă la un stres psihologic considerabil. 

 

 

Nu se acceptă. 
Punctul 10 din proiect a fost exclus, în baza  

avizului Ministerului Finanțelor în care a informat 

despre elaborarea și promovarea proiectului 

hotarîrii Guvernului cu privire la modificarea unor 

hotărîri ale Guvernului în contextul realizării 

politicii salarizării în domeniul sectorului bugetar 

(vezi pct. 17 din sinteză).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Specificăm că potrivit datelor statistice anuale ale sistemului 

penitenciar, se atestă o fluctuația mare a personalului medical din 

considerentul neatractivității funcției de personal medical în cadrul unei 

instituții penitenciare, iar în ultima perioadă a timpului, se observă o 

neocupare constantă a funcțiilor destinate personalului medical. 

 Astfel, în cazul în care se va aproba proiectul Hotărîrii în varianta 

propusă, personalul medical care în prezent activează în calitate de felcer, 

vor fi dezavantajați și riscul că sistemul penitenciar să rămâne fără 

personalul medical este unul iminent.   

 La fel menționăm că Republica Moldova Republica a fost 

condamnată în repetate rânduri la Curtea Europeană pentru Drepturile 

Omului pentru violarea art. 3 din CEDO pentru lipsa sau insuficiența 

asistenței medicale necesare.  

 De asemenea, segmentul asistenței medicale în cadrul instituțiilor 

penitenciare a fost mereu criticat de către experții CPT, Avocatului 

Poporului, Consiliului pentru prevenirea torturii, care în repetate rânduri 

au recomandat Guvernului să majoreze unitățile de personal ale 

instituțiilor penitenciare, în special, cele medicale, pentru a asigura 

persoanele custodiate cu asistență medicală corespunzătoare. 

Prin urmare, considerăm oportun și imperios de a introduce 

următoarele modificări la proiect: 

La pct. 10,  

2) Anexa nr. 5,  

Tabelul nr. 2: 

la rubrica nr. II la poziția „Supraveghetor superior, şef cantină, 

felcer”, poziția „felcer„ se exclude, iar tabelul se completează cu poziția 

„asistent medical” care va avea următorul cuprins: 

Asistent medical 14 - 16  14 - 16 

Precizăm că această modificare nu implică cheltuieli suplimentare 

din contul bugetului public național deoarece în prezent această categorie 

de angajați sunt salarizați în felul propus în prezentul aviz. 

 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

(ANP) 

            
Comunică următoarele propuneri de îmbunătățire a acestuia: 

2. La pct. 10, subpct. 2), la Tabelul nr. 2, compartimentul nr. I, 

rubrica nr. II, cuvintele „iar poziția „Inspector inferior, supraveghetor,  

 

 
Nu se acceptă. 

Vezi opinia expusă la pct.1 din sinteză. 

 

 



 

 

santinelă, chinolog, tehnician, alt efectiv” se completează cu poziția 

„operator””, se exclude. 

Totodată, poziția „Comandant de grupă, şef de gardă, ajutorul 

ofiţerului de serviciu” se va completa cu poziția „operator”. 

Menționăm că personalului angajat în calitate de operator în cadrul 

instituțiilor penitenciare îi sunt încredințate responsabilități deosebite în 

exercițiul funcției respective. Astfel, această categorie de angajați are 

drept sarcini supravegherea și monitorizarea, prin intermediul sistemului 

video a întregii instituții penitenciare, inclusiv posturile de regim și 

perimetrul de pază. 

În așa fel, acest angajat este responsabil de prevenirea și curmarea 

oricăror situații negative ce pot avea loc în cadrul instituției penitenciare, 

inclusiv evadarea din locurile de detenție. Această activitatea presupune 

expunerea la riscuri pentru vedere, probleme fizice şi probleme de 

tensiune nervoasă. 

Precizăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 819 din 01.07.2016 

privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul 

la monitor, Guvernul s-a angajat să protejeze personalul activitatea căruia 

presupune lucru la monitor. 

Astfel, în temeiul pct. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 650 

din 12.06.2006, nivelul de salarizare a operatorilor care actualmente 

sunt numiți în funcții publice cu statut special, a fost stabilit 

corespunzător nivelului de salarizare pentru personalul indicat la poziția 

„Comandant de grupă, şef de gardă, ajutorul ofiţerului de serviciu”. 

 

3. Suplimentar, se propune de completat proiectul cu pct. 36 care 

va avea următorul conținut: 

 ”36. Hotărârea de Guvern nr. 796 din 20.08.1997 cu privire la unele 

măsuri urgente în vederea creării condiţiilor necesare pentru buna 

funcţionare a instituţiilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 66, art. 685), cu 

modificările și completările ulterioare, se abrogă.”. 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 300 din 21 decembrie 

2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare și a Hotărârii de 

Guvern nr. 437 din 15.05.2018 cu privire la organizarea și funcționarea 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, normele prevăzute la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 
Propunerea a fost integrată la pct. 2 în 

proiectul Hotărîrii Guvernului. În context, se 

modifică denumirea proiectului: „privind 

modificarea și abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului.”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hotărârea de Guvern nr. 796/1997 au devenit desuete, astfel această 

Hotărârea urmează a fi abrogată. 

 

 

4.  Totodată, având în vedere că prin Hotărârea menționată supra a 

fost dispusă crearea Direcției trupelor de pază și escortă a sistemului 

penitenciar, care nu se mai regăsește în actuala structură a sistemului 

administrației penitenciare, potrivit Hotărîrea Guvernului nr. 437/2018, se 

propune introducerea unei norme cu aspect organizator în ceea ce privește 

procesul de transmitere a bunurilor (inclusiv imobile) a subdiviziunilor 

sistemului penitenciar lichidate. 

Prin urmare, propune completarea proiectului cu pct. 37 care va 

următorul conținut: 

„37. Ministerul Justiției va organiza procedura de transmitere a 

bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea subdiviziunilor sistemului 

penitenciar lichidate, către Administrația Națională a Penitenciarelor sau, 

după caz, instituțiile subordonate acesteia, în conformitate cu prevederile 

Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate 

publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 

2015.”. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 
Propunerea înaintată nu se încadrează în 

obiectul inițiativei de modificare. 

 
Centrul de 

Implementare a 

Reformelor 

(CIR) 

 

 
Relevă următoarele: 

5. Conform prevederilor art. 66 alin. (10) al Legii nr.317/2003 

privind actele Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, „Dacă mai mult de două acte normative urmează a fi 

abrogate, modificate sau completate, listele lor se expun ca anexă la 

proiect. „ Prin urmare, modificările propuse pentru actele normative 

vizate, urmează a fi expuse în textul unei anexe la prezentul proiect. 

 
 

6. La pct.3 al proiectului, modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1093/2000, sursa publicării acesteia va insera numărul complet al 

Monitorului Oficial, cît şi articolul acestuia. 

 

 
 

 

        

 
       Se acceptă. 

Observația a fost însușită.        

 

 

 

 

 
         

Se acceptă 

 Observația a fost însușită. Textul a fost 

revizuit. 

 

 

 

 



 

 

7. La pct. 10, modificarea Hotărîrii Guvernului nr.650/2006 - 

remarcăm că, substituirea punctului 31 cu pct. 4 contravine principiilor 

tehnicii legislative (a se vedea art. 60 alin. (4) al Legii nr.317/2003, 

conform căruia În cazul în care se exclude integral textul subdiviziunii a 

unei părţi, unui titlu, capitol, unei secţiuni, unui punct, subpunct sau al 

cestuia, numerotarea lor nu se transmite altor elemente structurale.). 

 

 

 

 

8. La pct.18, (în proiect pct. 17) modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1001/2011 este inacceptabilă. Prin intermediul Hotărîrii Guvernului citată 

se aprobă lista autorităților din subordinea (sau de pe lîngă) organelor 

centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din subordinea altor 

autorităţi administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile 

teritoriale). 

Or, conform prevederilor art.9 al Legii nr.300/2017 cu privire la 

sistemul administraţiei penitenciare, „Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor este autoritatea administrativă subordonată Ministerului 

Justiţiei. " 

Excluderea din lista autorităţilor administrative subordonate 

Ministerului Justiţiei, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ar 

semnifica neaplicarea normelor referitoare la obligaţia respectării 

cerinţelor privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţii 

publice, precum şi a celei privind elaborarea şi înregistrarea statului de 

personal, conform cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 martie 

2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, 

ceea ce este inacceptabil, de vreme ce autoritatea vizată face parte din 

sistemul autorităților administrative, fiindu-i proprii normele legale 

citate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 
A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția cu nr. 1. 

 

 

 

 

 

            

Nu se acceptă.  

Precizăm că Anexa nr. 1 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1001/2011, conține lista 

autorităților care cad sub incidenţa Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public (anexa nr.1) şi 

Legii nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea 

Clasificatorului unic al funcţiilor publice, iar în 

cadrul sistemului administrației penitenciare, în 

virtutea normelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din 

Legea nr. 300/2017, nu activează funcționari 

publici. 
Prin urmare, pornind de la prevederile citate 

supra, Administrația Națională a Penitenciarelor 

nu poate cădea sub incidența Legii nr. 158/2008 și 

a Legii nr. 155/2011, din motivul lipsei unei astfel 

de categorii de personal în cadrul sistemului. 

Menționăm că normele prevăzute la art. 4 

alin. (2) din Legea nr. 158/2008, nu au incidență  

față de funcționarii publici cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare, în 

virtutea normelor speciale indicate la art. 17 alin. 

(2) din Legea nr. 300/2017, care stabilește că 

„Statutul funcţionarului public cu statut special din 

cadrul sistemului administraţiei penitenciare este 

reglementat de prezenta lege şi este conferit datorită 

naturii atribuţiilor de serviciu, care implică îndatoriri  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La pct. 24 (în proiect 23) remarcăm că, „Cu privire la 

modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului 

(optimizarea structurii și activității Ministerului Justiției și autorităților 

administrative din subordine) „ prin intermediul căruia sunt propuse 

aceleași amendamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi riscuri specifice. Raporturile de serviciu ale 

funcţionarului public cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare (în continuare – 

funcţionar public cu statut special) cad sub incidența 

Codului muncii în măsura în care raporturile 

respective nu sînt reglementate de prezenta lege.”. 

Nu poate fi reținut riscul identificat referitor 

la neaplicarea normelor privind obligaţia 

respectării cerinţelor înaintate pentru instituirea 

subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice, 

precum şi a celei privind elaborarea şi 

înregistrarea statului de personal. 

 Pct. 10 din Normele privind instituirea 

subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice, 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2011 

(Anexa nr. 2), indică că: „Normele prevăzute în 

prezenta anexă se aplică pentru toate autorităţile 

publice.”. La fel, în pct. 2 al Hotărîrii Guvernului 

nr. 1001/2011sunt stabilite obligațiile pentru toate 

autoritățile publice inclusiv în partea ce ține de 

elaborarea și aprobarea statutului de personal. 

 
 

 

 

Nu se acceptă. 

În proiectul promovat de Ministerul Justiției 

s-a propus abrogarea totală a Hotărîrii Guvernului 

nr. 736/2012 cu completarea noii Hotărîri a 

Guvernului cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției cu lista 

autorităților din subordinea ministerului, dar în 

baza avizului Centrului de Implementarea a 

Reformelor, respectivele propuneri au fost 

excluse din proiect. 

 

 

 



 

 

10. La pct. 25 (în proiect 34) remarcăm că, Hotărîrea Guvernului 

nr. 65/2013 cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă, 

propusă spre amendare, a fost abrogată prin intermediul Hotărîrii 

Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității, în 

vigoare începând cu 1 mai 2018. 

 

 

Se acceptă 

Pct. 34 va avea următorul cuprins: 

„34. La punctele 19 și 45 din anexa nr. 3 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 18 aprilie 2018 

„Cu privire la determinarea dizabilității” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 126-132, art. 399)”, cuvintele 

„Departamentul Instituțiilor Penitenciare” și 

„Departamentul Instituțiilor Penitenciare al 

Ministerului Justiției” se substituie cu cuvintele 

„Administrația Națională a Penitenciarelor”, la 

forma gramaticală corespunzătoare.”. 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne  

 
Comunică următoarele: 

11. La pct. 10 subpct.1) se dublează cu alin. (3) astfel acesta urmează 

a fi exclus.  

 

 

 

12. Subsidiar, se propune rectificarea subpct.1 după cum urmează: 

„1) în tot textul, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” și 

„Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se 

substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, iar 

cuvintele „militari, efectivul de trupă și corpul de comandă” se substituie 

cu cuvintele „militari, funcționari publici cu statut special, efectivul de 

trupă și corpul de comandă”, iar cuvintele „sistemul penitenciar” se 

substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare” la cazul 

gramatical respectiv. 

 

 

13. La pct. 14 subpct. 1) (în proiect pct. 13) sintagma „anexei nr.4” 

se va substitui cu sintagma „anexei nr.1” la Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a indemnizației lunare militarilor, ofițerilor de 

informații și securitate, efectivului de trupă și corpului de comandă 

angajați prin contract din organele apărării naționale, securității statutului 

și ordinii publice, conform totalurilor activității unității în care sînt  
 

 

 
      Nu se acceptă. 
    A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția cu nr. 1. 

 

 
Nu se acceptă. 

Punctul 10 din proiect a fost exclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 



 
angajați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 186 din 20 februarie 2008, 

întrucît Regulamentul în cauză are două anexe. 
Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției Sociale 

 

     Comunică următoarele: 

14. La pct. 2, alin. 4) al proiectului Hotărîrii Guvernului 

(modificarea la pct. 6) urmează a fi adusă în concordanță cu prevederile 

art. 48 al Legii 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor 

din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și de 

expus în următoarea redacție: „Pensiile militarilor în termen, ale 

militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, ale persoanelor din 

corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului 

penitenciar, ale ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor 

securității statului, Centrului Național Anticorupție și ale membrilor 

familiilor acestora se stabilesc de către Casa Națională de Asigurări 

Sociale.”. 

 

 

 

 

 

15. Totodată, Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2013 cu 

privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă la care se face 

referire în pct. 25 (în proiect pct. 34) al proiectului Hotărîrii Guvernului a 

fost abrogată la 1 mai 2018 prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 

18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității. 

Astfel, propunem pct. 25 (în proiect pct. 34) din proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind modificarea și completarea unor hotărîri ale 

Guvernului, de a fi expus în următoarea redacție: „La punctul 19 și 45 din 

Instrucțiunea privind determinarea gradului de dizabilitate (anexa nr. 3 l 

Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea 

dizabilității, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 126-132, 

art. 399)”, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” și 

„Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției” se  

substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la 

forma gramaticală corespunzătoare. 

 

 

           Se acceptă. 

Pct. 2, alin. 4) din proiect va avea următorul 

cuprins: „ 6. Pensiile militarilor în termen, ale 

militarilor care au îndeplinit serviciul prin 

contract, ale persoanelor din corpul de comandă și 

din trupele organelor afacerilor interne, ale 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul 

sistemului administrației penitenciare, ale 

ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor 

securității statului, Centrului Național 

Anticorupție și ale membrilor familiilor acestora 

se stabilesc de către Casa Națională de Asigurări 

Sociale.”. 

 

 

 

Se acceptă. 
Vezi opinia Ministerului Justiției expusă la 

pct. 10 din sinteză. 

Ministerul 

Finanțelor 

       

        Comunică următoarele. 

 

 
Nu se acceptă. 

 



 

  Ministru Victoria IFTODI 

 

 

16. Punctul 2, subpunctul 4) din proiectul nominalizat urmează a fi 

adus în corespundere cu prevederile articolului 48 din Legea asigurării cu 

pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 

organelor afacerilor interne nr.l544-XII din 23 iunie 1993. 

 

 

17. Referitor la pct. 10 din proiectul hotărîrii, se menţionează că 

prin scrisoarea Ministerului Finanţelor nr.08-18-366 din 13 iunie 2018, a 

fost înaintat atît Ministerului Justiţiei cît şi Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, pentru examinare şi avizare, proiectul hotărîrii 

Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale 

Guvernului", care include modificările respective prezentate de 

Ministerul Justiţiei. 

In acest context, precum şi dat fiind că elaborarea politicilor în 

domeniul salarizării în sectorul bugetar a fost preluată de către Ministerul 

Finanţelor, se propune a se exclude conţinutul pct. 10 din proiectul de 

hotărîre prezentat spre examinare, cu ulterioara prezentare a avizului de 

către Ministerul Justiţiei cu posibile obiecţii la proiectul de hotărîre 

prezentat de Ministerul Finanţelor. 

 

A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția nr. 14. 

 

 

 

Se acceptă. 

Pct. 10 din proiect a fost exclus. 

Cancelaria de 

Stat 

 

Comunică următoarele: 

18. Revizuirea referințelor din actele normative specificate la pct. 

10, subpct. 2) alin. 6 și pct. 14, în corespundere cu modificările care se 

propun.  

 

 

 

 

 

 

19.  Reexaminarea pct. 25, dat fiind faptul că Hotărîrea Guvernului nr. 

65 din 23 ianuarie 2013 „cu privire la determinarea dizabilității și 

capacității de muncă” a fost abrogate prin Hotîrîrea Guvernului nr. 357 

din 18.04.2018 „cu privire la determinarea dizabilității”. 

 

Nu se acceptă. 
Punctul 10 din proiect a fost exclus, în baza  

avizului Ministerului Finanțelor în care a informat 

despre elaborarea și promovarea proiectului 

hotarîrii Guvernului cu privire la modificarea unor 

hotărîri ale Guvernului în contextul realizării 

politicii salarizării în domeniul sectorului bugetar 

(vezi pct. 17 din sinteză.).  

 

  

Se acceptă. 

A se vedea opinia Ministerului Justiției 

expusă la obiecția cu nr. 10. 



 


