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NOTA INFORMATIVĂ 

    la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea 

Ordinului ministrului justiției nr. 592 din 18 iulie 2017 cu privire la paza și 

supravegherea preveniților și condamnaților internați în instituția publică de 

expertiză judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

        Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 592 din 18 iulie 2017 cu privire la paza și supravegherea 

preveniților și condamnaților internați în instituția publică de expertiză judiciară 

pentru efectuarea expertizei psihiatrice, este elaborat de Ministerul Justiției. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare a fost identificată necesitatea perfecţionării cadrului 

subordonat legii. 

Potrivit  art. 13 alin. (2)  lit. h) al Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile 

subordonate escortează persoanele în privința cărora sentința nu a devenit definitivă și 

condamnaţii, inclusiv cei transferaţi în/din străinătate. 

Prin urmare, Ordinul ministrului justiției nr. 592 din 18 iulie 2008 cu privire la 

paza și supravegherea preveniților și condamnaților internați în instituția publică de 

expertiză judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice nu se aliniază la cadrul 

normativ de bază.  

 În conformitate cu art.13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 300/2017 cu privire la 

sistemul administrației penitenciare, pentru realizarea obiectivelor, Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile subordonate asigură ordinea de drept, 

legalitatea şi egalitatea în instituţiile penitenciare, securitatea persoanelor private de 

libertate, inclusiv în timpul escortării acestora. 

Astfel, paza și escorta deținuților în afara instituțiilor penitenciare este 

reglementată prin Ordinul directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor 

nr.63 din 11 iunie 2018, a cărui conținut se dublează cu Ordinului ministrului justiţiei 

nr. 796 din 5 octombrie 2017. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În primul rînd, Ordinului ministrului justiţiei nr. 592 din 18 iulie 2008 se propune 

a fi modificat și completat, în sensul substituirii textului „Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare” cu textul „Administrația Națională a Penitenciarelor”.  

În al doilea rînd, Ordinului ministrului justiţiei nr. 796 din 5 octombrie 2017 cu 

privire la paza și escortarea deținuților în afara penitenciarelor se propune a fi abrogat. 
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În al treilea rînd, se propune modificarea instituției publice de expertiză judiciară 

pentru efectuarea expertizei psihiatrice, unde se va asigura paza și supravegherea 

preveniților și condamnaților. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat.  

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

La aprobarea ordinului ministrului justiției nu va fi necesară modificarea altor acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul ordinului ministrului justiției a fost 

plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, 

compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”). 

 

 

Secretar de stat                             Nicolae EȘANU 

 


