
Proiect 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N 

mun. Chişinău 

 

„____”_____________ 2020                                                                     nr.__________ 

 

           
 

 

Cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției 

nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la 

organizarea și conducerea lucrărilor de secretariat în Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui 
 

     

 În temeiul pct. 9 sbpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824), 

 

O R D O N: 

1. Se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre 

aprobarea Instrucțiunii cu privire la organizarea și conducerea lucrărilor de 

secretariat în Departamentul Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui. 

2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința personalului sistemului administrației 

penitenciare. 

   

                                

 

       Ministru                                                             Fadei  NAGACEVSCHI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnat:_________________________________________________________________    

            (Secretar de stat) 

Vizat:________________________________________________________________________ 

(Direcția elaborare acte normative) 

Coordonat:_____________________________________________________________________ 

(conducătorii subdiviziunilor structurale interesate) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre aprobarea Instrucțiunii 

cu privire la organizarea și conducerea lucrărilor de secretariat în 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui 

 

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

Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre aprobarea Instrucțiunii cu 

privire la organizarea și conducerea lucrărilor de secretariat în Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui, a fost elaborat de Ministerul Justiției, 

la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

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

urmărite. 

Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre aprobarea Instrucțiunii cu 

privire la organizarea și conducerea lucrărilor de secretariat în Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui, este elaborat în scopul aducerii în 

concordanță a actelor normative care stau la baza activității subdiviziunilor de 

secretariat din cadrul sistemului administrației penitenciare, la prevederile legislației 

actuale. 

Ordinul care se propune spre abrogare utilizează un șir de termeni și expresii 

inexistente. Spre exemplu, în urma reorganizării sistemului penitenciar în sistemul 

administrației penitenciare, utilizarea în continuare a termenilor „Secretariatul DIP” 

sau „cancelarie” devine lacunară.  

Menționăm că instrucțiunea dată, fiind aprobată prin ordinul ministrului încă în 

anul 1998, conține reglementări procedurale perimate și desuete. 

Astfel, în contextul dezvoltării societății prin implementarea tehnologiilor 

informaționale, au fost stabilite proceduri noi de lucru, fiind pe larg utilizată poșta 

electronică și/sau sisteme informatice automatizate de evidență și transmitere a 

documentelor. De asemenea, au fost excluse procedurile de dactilografiere și 

stenografiere a documentelor, acestea fiind depășite și lipsite de necesitate practică. 

În același context, menționăm că Administrația Națională a Penitenciarelor nu 

dispune de spațiu suficient pentru păstrarea documentelor instituțiilor din subordine 

în arhivă, ceea ce impune necesitatea stabilirii unor reguli de păstrare a acestora la 

locul elaborării. 



Totodată, în contextul în care, potrivit pct. 11 sbpct. 6) din Regulamentul cu 

privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 437/2018, competența de aprobare a actelor 

normative departamentale ce ţin de activitatea funcțională şi organizatorică a 

sistemului administrației penitenciare aparține Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, au fost aprobate acte normative actualizate:  

1) Ordinul Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 450 din 9 noiembrie 

2020 cu privire la aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor în 

cadrul sistemului administrației penitenciare; 

2) Ordinul Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 451 din 9 noiembrie 

2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea lucrărilor 

de secretariat în cadrul sistemului administrației penitenciare;  

3) Ordinul Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 452 din 9 noiembrie 

2020 privind organizarea și efectuarea lucrărilor de arhivă în sistemul 

administrației penitenciare. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Prin intermediul prezentului proiect se propune de a fi abrogat Ordinul 

ministrului justiției nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre aprobarea Instrucțiunii cu 

privire la organizarea și conducerea lucrărilor de secretariat în Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui. 

4. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea prezentului proiect de lege nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

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

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

 

 

 

Ministru                            Fadei NAGACEVSCHI 
 

 

 

 

 

 

 


