
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 

298 din 6 august 2007 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura compensării 

privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei  

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 

298 din 6 august 2007 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a 

zilelor de muncă din contul duratei pedepsei a fost elaborat de către Direcţia elaborarea actelor 

normative în comun cu Departamentul Instituţiilor Penitenciare. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

Articolul 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (8) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei  publice centrale şi locale prevede că 

proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de 

acelaşi nivel, cu care se află în conexiune şi actul normativ trebuie să fie întocmit cu respectarea 

tehnicii legislative, or expunerea preambulului în redacţie nouă a apărut din necesitatea aducerii 

acestora în concordanţă cu prevederile normelor Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei  publice centrale şi locale.  

În anul 2010 Codul de executare a fost repuplicat în temeiul art. II alin. (2) al Legii nr. 143 din 2 

iulie 2010, ulterior după republicare la Codul de executare s-au efectuat o serie de modificări. Astfel, 

în urma republicării şi modificărilor efectuate unele articole au fost redenumite şi respectiv a fost 

schimbată numerotarea acestora. Astfel,  a apărut necesitatea aducerii în concordanţă normele  

Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 298 din 6 august 2007 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la 

procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei cu normele 

legislaţiei în vigoare şi în special cu prevederile Codului de executare.  

În contextul celor expuse mai sus au fost operate modificări la  punctul 1, 5, 6, 21, 34 şi 39 din 

Instrucţiunea cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei 

pedepsei.  

La data de  12. octombrie 2012 a fost adoptată Legea nr. 213 pentru modificarea unor acte 

legislative prin care alin. (1) al art. 238 din Codul de executare a fost modificat substituindu-se textul 

„3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de muncă”  cu textul  „4 zile din durata pedepsei cu 3 zile de 

muncă”, iar textul „3 zile din durata pedepsei cu o zi de muncă” s-a înlocuit cu textul  „3 zile din 

durata pedepsei cu 2 zile de muncă”, motiv  ce a constituit modificarea punctului 19 şi a anexei nr. 1 

din Instrucţiune. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea  actului normativ este aducerea actului normativ în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare în partea ce ţine de efectuarea procedurii compensării privilegiate a 

zilelor de muncă din contul duratei pedepsei 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului  nu atrage cheltuieli financiare. 

Rezultatele expertizei juridice 

Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care reglementează 

domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul de ordin a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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