
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare 

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

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare (în continuare – Legea nr. 300/2017) este elaborat de Ministerul 

Justiției în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile 

urmărite 

Odată cu adoptarea și, ulterior, intrarea în vigoare a Legii nr. 300/2017 a demarat un 

amplu proces de reformare a sistemului penitenciar, care este bazat pe principii militare, în 

sistemul administrației penitenciare, axat pe viziuni moderne și progresiste în ceea ce 

privește activitatea personalului penitenciar. 

Dincolo de dezideratele care au stat la baza adoptării noului cadru normativ ce 

reglementează activitatea personalului penitenciar, în procesul de implementare au fost 

constatate o serie de prevederi care, în ansamblu lor îngreunează dezvoltarea sistemului 

administrației penitenciar și afectează buna administrare a personalului penitenciar. 

Astfel, adoptarea proiectului de lege în discuție va crea premise pentru modernizarea 

sistemului administrației penitenciare, astfel încît personalul penitenciar să fie capabil să 

gestioneze corect și imparțial mediul penitenciar. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul legii de modificare a Legii nr. 300/2017 se încadrează în sfera de activitate 

a politicilor promovate de Ministerul Justiției, conform Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

698/2017. 

În acest sens, prezentul proiect de lege prevede un șir de modificări aduse Legii nr. 

300/2017 în scopul asigurării unui filtru de consecvență a activității execuțional-penale, 

astfel încît managementul superior al sistemului să fie efectuat de persoanele care au 

cunoștință de modul în care funcționează sistemul administrației penitenciare. 

Proiectul de lege propune modificarea conceptuală a normelor care reglementează 

competențele privind managementul resurselor umane în sistemul administrației 

penitenciare. Astfel, se propune descentralizarea și, în consecință, debirocratizarea tuturor 

proceselor ce țin de managementul resurselor umane. 

În așa fel, calitatea de persoană cu competență legală de numire în funcție, inclusiv 

toate atributele care rezultă din această calitate, în mod firesc, va fi atribuită conducătorului 

instituției în care activează funcționarul public cu statut special. Pentru funcția de director 

și director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, calitatea de persoană cu 

competență legală de numire în funcție o va deține ministrul justiției, iar pentru funcțiile de 

directori ai instituțiilor subordonate și personalul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, calitatea de persoană cu competență legală de numire în funcție o va deține 



directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Această modificare va aduce claritate în ceea ce privește managementul resurselor 

umane și va oferi posibilitatea conducătorilor să-și gestioneze propriul personal. Drept 

consecință, se propun modificări la art. 29 din Legea nr. 300/2017. 

În așa fel, calitatea de persoană cu competență legală de numire în funcție, inclusiv 

toate atributele care rezultă din această calitate, în mod firesc, va fi atribuită conducătorului 

instituției în care activează funcționarul public cu statut special.  

Această modificare va aduce claritate în ceea ce privește managementul resurselor 

umane și va oferi posibilitatea conducătorilor să-și gestioneze propriul personal. Drept 

consecință, se anticipează că propunerile respective vor avea un impact pozitiv pentru 

întregul sistem, iar conducătorii instituțiilor vor dobîndi suficiente pîrghii motivaționale 

care să permită atragerea celui mai calificat personal penitenciar. 

Modificările aduse prin proiectul de lege nominalizat vizează și procedura de 

încadrare prin concurs în cadrul sistemului administrației penitenciare, în acest sens, art. 

24 din Legea nr. 300/2017 este formulat într-o nouă redacție.  

Menționăm că, la selectarea candidaților pentru încadrarea în sistemul administrației 

penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile subordonate 

garantează aplicarea principiului competiției deschise, al transparenței, al competenței şi 

meritelor profesionale şi al egalităţii accesului la funcţiile publice cu statut special. 

Procedura de organizare a concursului pentru funcțiile publice cu statut special din 

cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor este aprobată de un regulament aprobat 

prin ordinul ministrului justiției, avînd drept bază principiul meritocrației și transparenței. 

Asigurarea unei proceduri transparente de organizare a concursului și respectarea 

tuturor principiilor nominalizate supra va fi realizată inclusiv de posibilitatea participării 

reprezentanților societății civile în calitate de observatori. 

Rezultatele desfășurării concursului vor putea fi contestate direct în instanța de 

contencios administrativ, fără respectarea procedurii prealabile. 

De asemenea, cu titlu de noutate proiectul de lege prevede completarea art. 23 din 

aceeași lege, unde sunt prevăzute modalitățile de încadrare în sistemul administrației 

penitenciare, cu modalitatea numirii în funcțiile din art. 9 și art. 261 din Legea nr. 300/2017.  

În acest sens, proiectul vizează numirea de către ministrul justiției a directorului 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, pornind de la faptul că politicele promovate de 

Ministerul Justiției în domeniul penitenciar urmează a fi implementate de către directorul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, care reprezintă sistemul administrației 

penitenciare în raport cu orice persoană terță. 

Această modificare va permite evitarea tergiversărilor de implementare a politicilor 

statului în domeniul execuțional-penal și va impulsiona reformele inițiate în domeniu. Prin 

urmare, directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor va fi numit în funcție de către 

ministrul justiției. 

În procesul de implementare a Legii nr. 300/2017, s-a constat că procedura excesiv 

de birocratizată de încadrare în cadrul sistemului administrației penitenciare raportat la 

nivelul scăzut de salarizare a personalului din corpul agenților de penitenciare, face ca 



aceste funcții să fie neatractive pentru potențialii candidați. În consecință, ultimii optează 

pentru dezvoltarea carierei în alte autorități/organe de apărare națională, securitate a statului 

şi ordine publică unde încadrarea în anumite funcții de nivel inferior nu presupune 

parcurgerea unor etape complexe.   

Astfel, se propune crearea unui mecanism de numire directă în funcțiile publice cu 

statut special din corpul agenților de penitenciare din cadrul subdiviziuni interne conform 

statelor de personal. 

 Propunerea de completare cu art. 261 este bazată pe practica de încadrare fără 

concurs a personalului în corpul agenților de penitenciare, care s-a dispus în baza pct. 6.2 

din Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 

26.03.2020. 

Astfel, în perioada acțiunii deciziei respective, a fost posibil de diminuat considerabil 

numărul de funcții vacante, care în ultima perioadă a atins cote alarmante (la data de 

28.02.2020 numărul de funcții vacante a constituit 547 unități, iar la data de 29.05.2020 – 

448,75 unități). În consecință, sistemul administrației penitenciare a reușit pînă în prezent 

să gestioneze corespunzător criza COVID-19.  

Cu toate acestea, precizăm că fluxul de personal din rîndul corpului agenților de 

penitenciar este cel mai ridicat datorită nivelului scăzut de remunerare a muncii în raport cu 

condițiile de muncă, prin urmare, introducerea procedurii simplificate de numire a 

persoanelor în corpul agenților de penitenciar va rezolva pe termen lung problema acută a 

lipsei de personal de primul nivel de ierarhizare. Ulterior, promovarea în funcții superioare, 

inclusiv de conducere, se va realiza în condiții generale.  

Suplimentar, precizăm că în continuare sunt valabile filtrele de selecție a personalului 

(examenul medical, evaluarea psihologică și controlul special), iar odată cu numirea în 

funcție, personalul nou-numit va fi obligat să urmeze un curs inițial de formare profesională, 

care se finalizează cu examene de verificare a cunoștințelor și înmînarea certificatelor de 

formare inițială. 

Actualmente mecanismul de promovare în funcție este unul confuz avînd în vedere 

existența posibilității de promovare prin concurs (art. 36 alin. (2) din Legea nr. 300/2017) 

și fără concurs (art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017). Or, concursul este reglementat în 

art. 24 din Legea nr. 300/2017 și în condițiile în care se propune expunerea în redacție nouă 

a acestui articol, este necesar de modificat corespunzător și prevederile art. 36 idem.  

În acest sens, propunem ca promovarea în funcție superioară să fie posibil de efectuat 

doar în funcții de execuție, iar funcției de conducere vor fi ocupate prin concurs în condițiile 

legii, cu excepția funcției de director și director adjunct al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

Astfel, funcționarul public cu statut special va putea fi promovat în funcție superioară 

de execuție în limita funcțiilor vacante prevăzute de statele de personal (inclusiv și într-o 

altă subdiviziune internă) și în temeiul rezultatelor evaluării activității profesionale. Această 

modificare va debloca mecanismul de evoluție în carieră în condițiile în care anumite 

subdiviziuni interne nu au în state funcții în care persoanele ar putea fi promovate, însă 

aceste persoane ar putea fi promovate în alte subdiviziuni interne. Mai mult de atît, dreptul 



discreționar al conducătorului de a promova persoana prin această procedură se reduce la 

maxim, fiind condiționat de rezultatele evaluării anuale a activității profesionale. Precizăm 

că nu pot exista situații cînd evaluatorul este concomitent și persoana cu competență legală 

de numire în funcție. 

Urmare a adoptării Legii nr. 300/2017, personalul medical din sistemul administrației 

penitenciar a fost dezavantajat, în special în ceea ce privește apartenența la corpul ofițerilor 

de penitenciare. Astfel, dacă pînă la adoptarea Legii nr. 300/2017, asistenții medicali care 

au absolvit învățămîntul profesional tehnic postsecundar, inclusiv nonterțiar, se încadrau în 

categoria ofițerilor de penitenciar, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 300/2017, toți 

asistenții medicali au fost trecuți în grupul agenților de penitenciare. În consecință, din data 

de 16.05.2018 (data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2017), în sistemul penitenciar nu a 

fost încadrat niciun asistent medical din lipsa candidaților. 

Astfel, se propune la art. 19 alin. (11) adoptarea normelor derogatorii pentru asistenții 

medicali astfel încît aceștia în continuare să fie trecuți în corpul ofițerilor de penitenciar, 

similar practicii abordate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2017. 

Suplimentar, în contextul lipsei acute de personal medical, urmează a fi întreprinde 

măsuri motivaționale pentru atragerea potențialilor candidați, inclusiv în contextul 

necesității de a face față crizei COVID-19. 

Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare, sistemul administraţiei penitenciare include: 

a) Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

b) subdiviziunile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

c) instituţiile penitenciare. 

Astfel, noțiunea de „subdiviziune” în textul legii este utilizată într-un context 

impropriu. Or, potrivit spiritul normelor sus-menționate, se au în vedere toate instituțiile 

din cadrul sistemului administrației penitenciare, nu doar subdiviziunile sistemului. 

Potrivit art. 10 idem, subdiviziunile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt 

entităţi subordonate Administrației Naţionale a Penitenciarelor de competenţa cărora ține 

asigurarea implementării politicii statului în anumite segmente din domeniile de activitate 

ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. În prezent, în cadrul sistemului 

administrației penitenciare activează doar două subdiviziuni: Centrul de instruire și 

Detașamentul cu destinație specială „Pantera”.  

Prin urmare, pe parcursul textului de lege, se propune de clarificat următorul moment, 

unde este folosit cu sens impropriu cuvîntul „subdiviziunea” să se substituie cu cuvîntul 

„instituția”. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Prezentul proiect nu impune cheltuieli financiare suplimentare din contul bugetului 

public naţional.  

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

În urma adoptării proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la sistemul 

administrației penitenciare nr. 300/2017 nu va fi necesară elaborarea sau modificarea altor 

acte normative. 



6. Respectarea transparenței decizionale  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare și pe platforma www.particip.gov.md. 

Proiectul a fost înregistrat la ședința secretarilor generali de stat cu numărul unic 

369/MJ/2020 și din 28 mai 2020 prin scrisoarea nr. 18-23-4519 remisă spre consultare 

publică. Au prezentat obiecții și propuneri: Administrația Națională a Penitenciarelor, 

Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne. Lipsă de propuneri a comunicat 

Ministerul Finanțelor. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu s-a expus. 

Ulterior definitivării sintezei obiecțiilor și propunerilor, proiectul este plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului, 

pentru aprobare în Guvern. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, Cancelaria de 

Stat, prin scrisoarea nr. 18-23-4519  din 28 mai 2020 a remis spre expertizare concomitent 

cu consultările publice proiectul actului normativ.  

Prin scrisoarea nr. 06/2-3033 din 1 iunie 2020, Centrul Național Anticorupție nu a 

efectuat expertiza anticorupție, invocând prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 82/2017.  

Nu pot fi reținute argumentele invocate de Centrul Național Anticorupție, întrucât 

dispozițiile Legii nr. 100/2017 în partea ce ține de elaborarea actor normative este una 

specială în raport cu dispozițiile Legii nr. 82/2017, iar în conformitate cu art. 1 din Legea 

nr. 100/2017, prezenta lege stabileşte categoriile şi ierarhia actelor normative, principiile 

și etapele legiferării, etapele şi regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerinţele 

de bază faţă de structura şi conţinutul actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare 

și abrogarea actului normativ, privind evidenţa şi sistematizarea actelor normative, 

procedeele tehnice aplicabile actelor normative, precum și reguli privind interpretarea, 

monitorizarea implementării prevederilor şi reexaminarea actului normativ.  

Ba mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, normele juridice 

speciale sînt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecţi 

strict determinaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă specială, care se 

conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială. Prin urmare, Centrul 

Național Anticorupție urma să prezinte raportul de expertiză anticorupție în termenul 

stabilit de Cancelaria de Stat, fapt omis de acesta. 
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