
 

SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 

 

 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei 

 propunerii/(recomandări) 

Argumentarea autorului proiectului 

Cancelaria de Stat  Se propune: 

1. Examinarea oportunității includerii în componența 

Comitetului de supraveghere a unui reprezentant din 

cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, avînd în 

vedere competența în domeniul construcțiilor, în virtutea 

pct.6, subpct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.690/2017 cu 

privire la organizarea și funcționarea Ministerului 

Economiei și Infrastructurii..  

 

2. Suplimentar modificărilor propuse în proiect, în vederea 

uniformizării prevederilor Hotărîrii Guvernului 

nr.173/2014,cu modificările operate prin Legea nr.63/2019 

pentru modificarea unor acte legislative, propunem 

substituirea textului ”Secretar general de stat al 

Ministerului Justiției” cu sintagma „Secretar general al 

Ministerului Justiției”. 

 

1. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se acceptă. 

Ministerul Finanțelor  

3. În preambulul proiectului menționat se va face referință 

la prevederea legală ce constituie temeiul emiterii 

Hotărîrii, și anume: ”În temeiul art. 2 al Legii nr. 295 din 

12 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului-cadru de 

 

3. Se respinge. 

Temeiul menționat a stat la baza adoptării propriu-zise a 

Hotărîrii nr. 173/2014. Acesta nu are tangență cu 

modificările operate prin proiectul dat.   



 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-

319 art. 865).” 

 

4. Deoarece în componența Comitetului de supraveghere 

al Unității de implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău face parte un membru din 

partea Ministerului Finanțelor (Secretar de Stat), 

considerăm inoportun includerea a încă unui membru în 

cadrul acestuia. 

 

Totodată, în proiectul menționat considerăm includerea 

următoarelor clauze:  

 

5. ”În Anexa la Regulamentul de activitate al Unității de 

implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău , aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de 

implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău textul ”Secretar general de 

stat al Ministerului Justiției” va fi substituit cu textul 

”Secretar general al Ministerului Justiției”.” – în 

conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 158/2008. 

 

6. ”În Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 

12.03.2014, la pct. 6 (9) sintagma ”Trezoreria Teritorială 

Chișinău-bugetul de stat” se va substitui cu ”Trezoreria 

Regională Chișinău-bugetul de stat” 

 

7. În Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 

12.03.2014 la pct. 12 (2) va fi reformulată sintagma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se acceptă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Se acceptă parțial.  

Modificările propuse se vor lua în considerare, dar 

respectînd rigorile tehnicii legislative, în următoarea 



 

”soluționarea problemelor majore de politică ale 

Proiectului” 

 

 

 

 

8. În Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 

12.03.2014, la pct. 23 se va exclude sintagma ”coordonat 

cu Ministerul Finanțelor”. 

redacție” se va substitui cuvîntul ”Teritorială” cu cuvîntul 

”Regională””. 

 

7. Se respinge.  

Considerăm inoportun revizuirea alineatului respectiv, 

fiind o normă clară. Termenul de politică fiind utilizat în 

sens îngust, strict legat de activitatea proiectului, și nu în 

sens larg. 

 

 

8. Se acceptă. 

 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor 

Lipsă de propuneri sau obiecții.  

Centrul Național 

Anticorupție 

9.Proiectul nu conține avizele instituțiilor implicate în 

procesul de avizare și sinteza recomandărilor recepționate 

în cadrul consultărilor publice, fapt ce presupune că 

ulterior redacția proiectului poate suferi ulterior modificări 

și completări. 

În vederea excluderii neconcordanțelor între 

constatările expertizei anticorupție și prevederile 

proiectului definitivat, comunicăm că expertiza 

menționată se va efectua conform Legii integrității nr. 

82/2017. Potrivit art. 28 alin (4) din legea menționată , 

„Expertiza anticorupţie, cu excepţiile stabilite la alin. (2) 

şi (3), se efectuează de către Centrul Naţional Anticorupţie 

doar asupra proiectului definitivat în baza propunerilor şi 

obiecţiilor expuse în procesul de avizare şi/sau de 

consultare a părţilor interesate. În cazul proiectelor 

iniţiate de Guvern, acestea se consideră definitivate 

înainte de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în 

cazul iniţiativelor altor categorii de autori – după 

înregistrarea proiectelor în Parlament.”.  

9.Nu se acceptă 

Potrivit art. 21 din Legea 100/2017 alin. (1) lit. e) 

proiectul unui act normativ se elaborează în cîteva etape 

consecutive, după cum urmează: e) consultarea publică, 

avizarea proiectului actului normativ de către autoritățile a 

căror competență are tangență directă sau indirectă cu 

obiectul de reglementare a proiectului actului normativ, 

efectuarea expertizelor, inclusiv expertiza anticorupţie, 

expertiza juridică şi, după caz, expertiza de 

compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene şi expertiza 

grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător. 

De asemenea, nu pot fi reținute argumentele  ce fac 

referire la prevederile Legii integrității nr. 82/2017, or, 

legea specială care reglementează  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 



 

Urmare celor expuse, solicităm condescendent  

expedierea în adresa Centrului Naţional Anticorupţie, a 

proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei 

anticorupție. 

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 este Legea nr. 100/2017, a căror 

prevederi urmează a fi respectate în procesul de 

legiferare și nicidecum Legea nr. 82/2017. 
  

Obiecțiile și propunerile prezentate în conformitate cu punctul 201 din Regulamentul Guvernului 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Lipsă de propuneri sau obiecții.  

Cancelaria de Stat Lipsă de propuneri sau obiecții.  

Administrația Națională a 

Penitenciarelor 

Lipsă de propuneri sau obiecții.  

Centrul Național 

Anticorupție 

Proiectul respectă rigorile de transparență impuse de 

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, autorul a asigurat informarea publicului despre 

inițierea elaborării proiectului de decizie, precum și 

consultarea publică a acestuia.  

Prevederile proiectului corespund scopului declarat de 

către autor în nota informativă și acesta este în 

conformitate cu interesul public.  

În normele formulate prin proiectul supus expertizei 

anticorupție n-au fost identificați careva factori de riscuri 

de corupție. 

 

Obiecțiile și propunerile prezentate în conformitate cu art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Administrația Națională 

a Penitenciarelor 

Comunicăm despre lipsa de obiecții. 

Concomitent, luînd în considerare că pe parcursul 

anului 2021, funcția de manager al Proiectului a devenit 

vacantă, iar Hotărîrea Guvernului nr. 173/2014 nu prevede 

un mecanism de asigurare a interimatului funcției de 

Se acceptă 
La pct. 1 sbp. 2) lit. c), se prevede introducea pct. 181. 

În vederea asigurării clarității și previzibilității normei 

juridice, precum și în vederea realizării efective a 

interimatului, pct. 181 va avea următorul cuprins: 



 

manager, propunem completarea proiectului de hotărîre de 

Guvern cu punctul 181, cu următorul cuprins: 

„181. În caz de demisie a managerului de proiect, pînă 

la finalizarea concursului de selectare a acestuia, 

interimatul funcției va fi exercitat de persoana numită de 

către ministrul justiției.”. 

„181. În cazul vacanței funcției de manager al 

Proiectului sau lipsei acestuia, interimatul funcției este 

exercitat de către o persoană din cadrul Unității, 

desemnată, cu acordul scris al acesteia, prin ordinul 

ministrului justiției. Interimatul se dispune pentru o 

perioadă determinată de cel mult 6 luni, cu posibilitatea 

reînnoirii.”. 

Cancelaria de Stat Recomandăm următoarele: 

Stabilirea clauzei de adoptare, în conformitate cu 

prevederile art.44, alin.(2) din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, care statuează caracterul 

imperativ al acesteia pentru toate actele normative. 

Se acceptă 
Clauza de adoptare va avea următorul cuprins: 

„În temeiul art. 2 din Legea nr. 295/2013 privind 

ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica 

Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 

pentru realizarea Proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 865), cu 

modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:” 

Analiza suplimentară a conformității modificărilor 

aferente pct.3 și pct.22 din Anexa nr.1, prin prisma 

prevederilor art.3.4 din Acordul-cadru de împrumut dintre 

Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău, ratificat prin Legea 

nr.295/2013. 

Se acceptă 
A fost analizată suplimentar conformitatea 

modificărilor aferente pct. 3 și pct. 22 din Anexa nr. 1 în 

raport cu prevederile art. 3.4 din Acordul-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea 

Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, 

ratificat prin Legea nr.295/2013 și s-a constat 

compatibilitatea acestora. 

Reconsiderarea componenței Comitetului de 

supraveghere, în sensul statuării exprese a nivelului de 

responsabilitate din cadrul Ministerului Justiției (Secretar 

general al ministerului/secretar de stat), întru asigurarea 

predictibilității și continuității activităților pe acest 

segment. 

Nu se acceptă 
Stipularea expresă a nivelului de responsabilitate din 

cadrul Ministerului Justiției (a Secretarului general al 

ministerului sau a Secretarului de stat) va fi o prevedere 

rigidă, care va crea impedimente în continuitatea activității 

Comitetului de supraveghere. Or, la moment, în cadrul 

Ministerului Justiției nu este suplinită funcția de Secretar 



 

general al ministerului – situație ce poate să se modifice în 

viitorul apropiat. 

Prin urmare, datorită importanței deosebite pentru 

asigurarea prezenței reprezentantului Ministerului Justiției 

în activitatea Comitetului de supraveghere (acesta avînd 

calitatea de președinte al Comitetului), decizia privind 

persoana concretă care va fi delegată din partea 

Ministerului Justiției în cadrul Comitetului (Secretarul de 

stat sau, eventual, Secretarul general al ministerului) va fi 

luată de ministrul justiției. 

Revizuirea structurii tehnico-legislative a proiectului în 

conformitate cu prevederile art.52 din Legea nr.100/2017. 
Se acceptă 

Elementele structurale ale hotărîrii sunt exprimate în 

puncte. 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

Proiectul prevede includerea unui reprezentant al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii în componența 

Comitetului de supraveghere al Unității de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. 

Conform Regulamentului de activitate al Unității 

nominalizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.173/2014, aceasta este instituție publică din sfera de 

competență a Administrației Naționale a Penitenciarelor 

din subordinea Ministerului Justiției. Totodată, pct.12 din 

Regulamentul prenotat stabilește că Comitetul de 

supraveghere soluționează problemele majore de politică 

ale Proiectului și coordonează deciziile de politici și 

activitățile, conform Proiectului de construcție a 

Penitenciarului. 

Astfel, avînd în vedere că atribuțiile menționate ale 

Comitetului de supraveghere nu prezumă în esență 

realizarea politicilor publice în domeniul construcțiilor, 

propunerea de includere a reprezentantului Ministerului în 

componența Comitetului respectiv excedează domeniul de 

competență, prevăzut la pct.6, subpct.3) din Regulamentul 

Se acceptă 
Reprezentatul Ministerului Economiei și Infrastructurii 

va fi exclus din componența Comitetului de supraveghere 

din versiunea prezentului proiect. 



 

cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 

Economiei si Infrastructurii, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.690/2017. 

În acest context, cuvintele „Secretar de stat al 

Ministerului Economiei și Infrastructurii”, expuse la pct.1, 

subpct.2), lit. e) din proiect, urmează a fi excluse. 

Ministerul Finanțelor Referitor la alineatul 2), litera c) din proiectul 

hotărîrii. 
În vederea extinderii numărului potențialilor candidați 

cu experiență în domeniu, se propune redacția nouă a 

punctului 22 din Hotărîrea Guvernului nr.173/2014: „22. 

Specialist în securitate penitenciară, mecanic/electrician și 

specialist în instalații sanitare și inginer civil sunt selectați 

din rîndul funcționarilor publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare. Pe perioada de 

implementare a Proiectului, în conformitate cu termenele 

stabilite în Acordul-cadru, contractul individual de muncă 

încheiat între funcționarii publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare angajați în Unitate și 

angajator se suspendă.”. 

Se acceptă parțial 
În vederea extinderii ariei de selecție pentru toate 

pozițiile din cadrul Unității – pct. 22 va avea următorul 

conținut: 

„22. În cazul în care pozițiile din cadrul Unității sunt 

ocupate de funcționari publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare, pe perioada de 

implementare a Proiectului, în conformitate cu termenele 

stabilite în Acordul-cadru, raporturile de serviciu ale 

acestora se suspendă.”. 

 

Referitor la alineatul 2), litera e) din proiectul 

hotărîrii. 
Ținînd cont de importanța monitorizării de către 

Cancelaria de Stat a procesului de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău în 

contextul promovării și realizării politicii de stat în 

domeniul îmbunătățirii condițiilor de detenție în instituțiile 

penitenciare din țară, se propune completarea componenței 

Comitetului de supraveghere al Unității de implementare a 

proiectului cu funcția de „Secretar general adjunct al 

Guvernului”. 

Nu se acceptă 
Conform Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 657/2009, Cancelaria de Stat nu dispune de 

competența de monitorizare a realizării politicii de stat în 

domeniul îmbunătățirii condițiilor de detenție în instituțiile 

penitenciare din țară. 

Mai important, scopul Proiectului de construcție nu ține 

per se de îmbunătățirea condițiilor de detenție, ci are o 

finalitate pur tehnică – construcția unui nou penitenciar. 

Prin urmare, propunerile înaintate sunt nejustificate. 

Centrul Național 

Anticorupție 

Proiectul respectă rigorile de transparență impuse de 

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

 



 

decizional, autorul a asigurat informarea publicului despre 

inițierea elaborării proiectului de decizie, precum și 

consultarea publică a acestuia.  

Prevederile proiectului corespund scopului declarat de 

către autor în nota informativă și acesta este în 

conformitate cu interesul public.  

În normele formulate prin proiectul supus expertizei 

anticorupție n-au fost identificați careva factori de riscuri 

de corupție. 

 

 

Ministru                                                                                            Sergiu LITVINENCO 
 


