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privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu 
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_______________________________________________________________ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei 

 

 

 

  



Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E  

pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la  

sistemul administrației penitenciare  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Legea cu privire la sistemul administrației penitenciare nr. 300/2017 

(publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art.124), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 9: 

la alineatul (2), cuvintele „ , în condițiile legii” se exclud; 

la alineatul (3), cuvintele „în condițiile legii” se exclud. 

 

2. Articolul 22: 

alineatul (1): 

litera b) se completează cu cuvintele „și nu a depășit vîrsta maximă de menținere în 

serviciu prevăzută la art. 85,”; 

litera e) se completează cu cuvintele, „conform condițiilor stabilite prin ordinul 

ministrului justiției”; 

litera k), se abrogă; 

la alineatul (2), textul „şi, ulterior, la promovarea în funcţii superioare,” și „unui test de 

aptitudini profesionale, precum” se exclude. 

 

3. Articolul 23: 

titlul articolului va avea următorul cuprins: 

„Articolul 23. Modalități de încadrare în sistemul administrației penitenciare”; 

alineatul (1), devine alineat unic; 

alineatul (1), se completează cu litera e) următorul cuprins: 

„e) prin numire conform art. 9.”; 

alineatul (2), se abrogă; 

 

4. Articolul 24 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 24. Încadrarea prin concurs 

(1) Încadrarea în sistemul administrației penitenciare se efectuează prin concurs, cu 

excepțiile prevăzute de prezenta lege. 

(2) 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.  

(3) Funcțiile publice cu statut special de conducere se ocupă în condițiile legii. 

(4) La desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special pot 

asista, în calitate de observatori, reprezentanți ai societății civile.  

(5) Rezultatele concursului pot fi contestate direct în instanța de contencios 

administrativ. 



(6) Trecerea funcționarilor publici cu statut special din corpul agenților de penitenciare 

în corpul ofițerilor de penitenciare se efectuează prin concurs, în limita funcțiilor vacante 

prevăzute în statele de personal ale instituțiilor sistemului administrației penitenciare, dacă 

sunt îndeplinite condițiile prezentei legi. 

(7) Concursul se organizează în baza unui regulament aprobat prin ordinul ministrului 

justiției.”. 

 

5. La articolul 30 alineatul (1), cuvintele „directorului Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor sau, după caz, în faţa conducătorilor instituţiilor subordonate” se substituie cu 

cuvintele „persoanei cu competență legală de numire în funcție”. 

 

6. Articolul 36 alineatul (3), se completează cu cuvintele, ,,de către ministrul justiției”. 
 

7. La articolul 68 alineatul (1), textul „directorul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor sau, după caz, de către conducătorii instituţiilor subordonate” se substituie cu 

textul „persoana cu competență legală de numire în funcție”. 

 

8. La articolul 69 alineatul (1), cuvintele „ministrului justiţiei sau al directorului 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform competenţei” se substituie cu textul 

„persoanei cu competență legală de numire în funcție”. 

 

9. La articolul 71 alineatul (6), după cuvîntul „contestat” se introduce cuvîntul 

„direct”. 

 

10.  Articolul 75: 

în titlul articolului, cuvintele „Administraţia Naţională a Penitenciarelor” se substituie 

cu textul „persoana cu competență legală de numire în funcție”; 

la alineatul (1), cuvintele „Administraţia Naţională a Penitenciarelor” se substituie cu 

textul „persoana cu competență legală de numire în funcție”. 

 

11. La articolul 76 alineatul (1) litera a), cuvintele „Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor” se substituie cu textul „persoanei cu competență legală de numire în 

funcție”. 

 

12. Articolul 82: 

la alineatul (3), textul „funcționarul public cu statut special respectiv și directorul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul instituţiei subordonate 

nu a convenit” se substituie cu textul „persoana cu competență legală de numire în funcție nu 

a decis”. 

alineatul (4) se completează cu cuvintele ,,dacă persoana cu competență legală de 

numire în funcție nu a decis asupra altui termen mai scurt”. 

 

Articolul II. –  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

Președintele Parlamentului 

 


