
 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege cu privire la sistemul administrației penitenciare 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

În contextul acțiunii 6.5.6 (2) al Planului de Acţiuni privind implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 

din 16 februarie 2012, totodată luînd în considerare și prevederile conţinute în Concepţia 

reformării sistemului penitenciar şi Planul de măsuri pe anii 2004 – 2020 privind realizarea 

Concepţiei reformării sistemului penitenciar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1624 din 31 

decembrie 2003, a fost identificată necesitatea perfecţionării cadrului legal de activitate al 

sistemului penitenciar. 

Unul din obiectivele principale al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 este formarea şi menţinerea unui personal al sistemului penitenciar profesionist, 

neutru din punct de vedere politic, demilitarizat, prin realizarea eficientă a managementului 

resurselor umane în scopul îndeplinirii sarcinilor sistemului penitenciar în legătură cu punerea 

în executare a pedepselor privative de libertate, asigurînd respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, precum şi conferirea legală a unui complex de măsuri în vederea 

protecţiei juridice şi sociale a angajaţilor acestuia. 

În scopul atingerii obiectivelor enunţate, Ministerul Justiţiei a elaborat prezentul proiect 

de lege, avînd ca bază Studiul comparativ privind politica de angajare, sistemul de recrutare a 

personalului şi demilitarizarea sistemului penitenciar (vezi: 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6). 

Astfel, problema centrală a propunerii de politici publice ”Managementul resurselor 

umane al sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei” şi Studiului comparativ privind 

politica de angajare, sistemul de recrutare a personalului şi demilitarizarea sistemului 

penitenciar a constituit-o administrarea defectuoasă a potenţialului uman. Respectiv, obiectul 

acestora a fost identificarea opţiunii menite să sporească calitativ modul de gestionare a 

personalului, conform standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul realizării 

procedurilor moderne de personal, instruirea continuă şi motivaţia acestuia, în scopul formării 

şi menţinerii unui corp de funcţionari profesionişti capabili să realizeze obiectivele sistemului 

administraţiei penitenciare. 

În urma analizei efectuate şi consultării publice, reprezentanţii societăţii civile şi 

organizaţiilor internaţionale au susţinut necesitatea schimbărilor sistemice, acestea urmînd a fi 

realizate prin implementarea măsurilor prevăzute în opţiunea ce prevede atribuirea 

colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei a statutului de funcţionar public 

cu statut special, acesta urmînd a fi conferit datorită naturii atribuţiilor de serviciu care implică 

îndatoriri şi riscuri deosebite. 

Totodată, aceasta direct va contribui la realizarea Ansamblului de reguli minime pentru 

tratamentul deţinuţilor, aprobate prin Rezoluţia nr. 663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 al 

Consiliului Economic şi Social al ONU, care menţionează că membrii personalului 

penitenciarelor, folosiţi permanent, trebuie să aibă statutul agenţilor de stat, adică: 

a) să fie în serviciul conducerii ţării sau statului şi în consecinţă să fie supuşi 

regulamentelor funcţiilor publice; 

b) să fie recrutaţi după reguli de selecţie determinate, de exemplu, prin concurs; 

c) să fie siguri de stabilitatea serviciului, aceasta depinzînd numai de buna lor purtare, de 

eficacitatea lor şi de condiţia lor fizică; 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon6/Studiul_privind_politica_de_angajare_si_sistemul_de_recrutare_a_personalului_in_institutiile_penitenciare_-DIP-2013.pdf


d) să se bucure de un statut permanent care să le dea dreptul la avantajele unei cariere 

administrative, astfel ca: promovare, securitate socială, prestigiu aferent funcţiei şi dreptul la 

retragere (trecerea în rezervă) sau la pensie. Iar, remunerarea trebuie să fie suficientă, pentru a 

se putea recruta şi menţine în serviciu atît bărbaţii, cît şi femeile, avantajele carierii şi condiţiile 

serviciului urmînd a fi determinate, ţinîndu-se seama de natura specifică a muncii. 

Drept rezultat, proiectul Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare 

stabileşte o nouă viziune cu privire la organizarea activităţii sistemului administraţiei 

penitenciare în cadrul Ministerului Justiţiei. 

Astfel, în componenţa Ministerului Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 

instituţiile subordonate acesteia, inclusiv întreprinderile de stat ale acestora, ca parte 

componentă a autorităților publice de apărare naţională, securitate a statului şi ordine publică, 

vor constitui sistemul administraţiei penitenciare, urmînd să asigure punerea în executare a 

pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv şi a 

sancţiunii arestului contravenţional, ordinea de drept, legalitatea şi egalitatea în instituţiile 

penitenciare, securitatea persoanelor private de libertate, precum şi în timpul escortării lor, 

securitatea personalului din sistemul administraţiei penitenciare şi a persoanelor aflate pe 

teritoriile instituţiilor penitenciare. 

Activitatea sistemului administraţiei penitenciare se va realiza în interesul fiecărei 

persoane, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv bazat pe respectarea 

legislației. 

În contextul realizării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 

2016, sistemul penitenciar fiind parte integrantă a acestui proces, este vădită importanţa 

prezentului proiect de lege pentru consolidarea sistemului administraţiei penitenciare ca 

autoritate publică specializată a statului, avînd misiunea de a pune în executare pedepsele 

privative de libertate, totodată asigurînd respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. 
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare urmează să reprezinte 

noua lege ce reglementează atît sistemul administrației penitenciare, cît și statutul 

funcționarului public cu statut special din cadrul acestui sistem. Astfel, aceasta oferă un set de 

reglementări mai ample, repartizate pe capitole după cum urmează: 

I. Dispozițiile generale privind sistemul administrației penitenciare; 

II. Organizarea activității sistemului administrației penitenciare; 

III. Atribuțiile, drepturile și obligațiile personalului sistemului administrației 

penitenciare; 

IV. Finanțarea și asigurarea activității sistemului administrației penitenciare; 

V. Statutul juridic al personalului din sistemul administrației penitenciare; 

VI. Structura carierei funcționarului public cu statut special; 

VII. Selectarea, numirea, evidența, evaluarea, avansarea și formarea profesională a 

funcționarilor publici cu statut special; 

VIII. Drepturile, condițiile de muncă și îndatoririle funcționarilor publici cu statut 

special; 

IX. Modificarea, punerea la dispoziție, suspendarea din funcție și încetarea raporturilor 

de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special; 

X. Răspunderea funcționarilor publici cu statut special. 

 

I. Prin dispozițiile generale, proiectul ține să reglementeze în mod esențial principiile 

de bază ale activității sistemului administrației penitenciare; modul de colaborare cu 



autoritățile ale administrației publice centrale și locale, cu societățile civile, precum și cu 

organizațiile internaționale; asigurarea transparenței activității sistemului penitenciar și 

controlul activității sistemului administrației penitenciare. Controlul asupra activității se va 

efectua prin prezentarea anuală a unui raport de activitate Ministerului Justiției, Guvernului, 

Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Procuraturii Generale și Avocatului 

Poporului, pe lîngă alte mecanisme de control, date în competență conform legislației, asupra 

sistemului administrației penitenciare. 

 

II. Sistemul administrației penitenciare va fi formată din Administrația Națională a 

Penitenciarelor, subdiviziunile subordonate Administrației și instituțiile penitenciare.  

Administrația Națională a Penitenciarelor este aparatul central al sistemului 

administrației penitenciare (omologul său fiind Departamentul Instituțiilor Penitenciare) ce 

exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a 

pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului 

contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate persoanelor private de libertate. 

Administrația va fi condusă de un director numit de ministrul justiţiei în bază de concurs, 

acesta, la rîndul său, fiind asistat de adjuncți în exercitarea atribuțiilor sale, astfel proiectul de 

lege fiind adus în concordanță cu Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică 

centrală de specialitate.  

La rîndul său, subdiviziunile subordonate Administrației sînt unităţile structurale 

subordonate Administraţiei ce au în competenţa sa asigurarea implementării politicii statului 

în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care sînt încredinţate 

Administraţiei. 

Instituțiile penitenciare din cadrul sistemului administrației penitenciare sunt organele 

care asigură executarea nemijlocită a pedepselor penale impuse de instanța de judecată la 

privațiune de libertate, precum și asigurarea detenției provizorii a persoanelor față de care a 

fost aplicată măsura arestului preventiv sau sancțiunea arestului contravențional. Tipurile 

instituțiilor penitenciare, inclusiv casele de arest, sunt reglementate de către Codul de 

executare al Republicii Moldova, excepție făcînd spitalele penitenciare ce sunt reglementate 

de prezentul proiect de lege. 

Instituţiile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor fi create şi 

lichidate prin hotărîre a Guvernului, iar statele de personal şi structura organizatorică a 

acestora urmînd a fi aprobate de către director. 

 

III. În conformitate cu art. 13 din prezentul proiect, personalul sistemului 

administrației penitenciare, conform competențelor, își exercită atribuțiile în vederea 

asigurării ordinii publice, legalității și egalității în instituțiile penitenciare, precum și 

securitatea persoanelor ce se află pe teritoriul instituțiilor penitenciare sau în timpul escortării. 

Totodată, printre atribuțiile încredințate personalului se regăsește și cooperarea cu autoritățile 

administrației publice centrale și locale, cu alte instituții, indiferent de tipul de proprietate și 

de forma juridică de organizare a lor, precum și cooperarea cu alte organizații internaționale, 

în domeniul specific de activitate, conform tratatelor și convențiilor la care Republica 

Moldova este parte.  

În partea ce ține de drepturile și obligațiile Administrației și instituțiilor subordonate, 

personalul, prin intermediul acestora, desfășoară un șir de acțiuni, cu titlu de drept sau 

obligație, ce au ca scop respectarea intereselor prevăzute de Statutul executării pedepsei de 

către condamnați, Codul de executare, Codul de procedură penală și alte acte legislative, 

precum și alte tratate și convenții, în domeniul specific de activitate, la care Republica 



Moldova este parte. 

 

IV. Finanțarea și asigurarea activității Administrației și instituțiilor subordonate, fiind 

autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, se face de la bugetul de stat. 

Totodată, în conformitatea cu legislația, finanțarea activității sistemului administrației 

penitenciare se face și din o parte din veniturile întreprinderilor de stat a acestora, precum și 

din alte surse neinterzise de lege. Veniturile obţinute din activitatea sistemului adminsitrației 

penitenciare urmînd a fi folosite pentru sporirea volumului de lucrări executate şi de servicii 

prestate, pentru necesităţile gospodăreşti, asigurarea şi organizarea dezvoltării sociale şi 

culturale, odihna şi stimularea personalului, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi 

pentru dezvoltarea sferei sociale a sistemului administraţiei penitenciare. De asemenea este de 

menționat că autoritățile administrației publice locale pot finanța, în limitele prevăzute de 

legislație, întreținerea sistemului administrației penitenciare.  

În partea ce ține de asigurarea materială și tehnică a sistemului administrației 

penitenciare, fără a specifica o listă, este util de menționat că pot fi utilizate toate bunurile ce 

au ca scop exercitarea eficientă a atribuțiilor personalului din cadrul sistemului administrației 

penitenciare. În aceeași ordine de idei, amintim că bunurile por fi utilizate în scopurile 

menționate, cu drept de proprietate a Administrației sau instituțiilor subordonate, cu drept de 

posesie și folosință, precum și în alt mod prevăzut de legislația civilă. 

 

V. Un moment inovațional în cadrul sistemului administrației penitenciare este 

reglementarea statutului juridic al personalului din cadrul Administrației și instituțiilor 

subordonate. Inițial, este de menționat că în cadrul sistemului administrației penitenciare sunt 

trei categorii de angajați: 

- Salariații civili, statutul cărora este reglementat de către Codul muncii al 

Republicii Moldova; 

- Funcționarii publici, statutul cărora este reglementat de către Legea nr. 158-XVI  

din  4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

- Funcționarii publici cu statut special, statutul cărora va fi reglementat de prezentul 

proiectul de lege. 

Astfel, este necesar de specificat că nu vom detalia prevederile ce țin de statutul 

salariaților civili și funcționarilor publici, odată ce statutul acestora este reglementat detaliat 

de către legile menționate supra. 

În așa mod, statutul juridic special al funcționarilor publici cu statut special este 

conferit datorită obligațiunilor cu caracter excepțional ce prezintă un grad sporit de pericol în 

cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, avînd posibilitatea de a utiliza, la necesitate, arma din 

dotare sau alte mijloace speciale, regelementate de legislație, pentru a asigura eficiența punerii 

în executare a pedepselor penale, sancțiunilor contravenționale sau altor măsuri impuse de 

către instanța de judecată. În acest sens, funcționarilor publici cu statut special, îi sunt atribuite 

un anumit set de drepturi, garanții și privilegii ce vor fi detaliate ulterior. 

De asemenea, este judicios de a menționa că statutul juridic al funcționarilor publici cu 

statut special va fi reglementat de prezentul proiect de lege, iar prevederile Codului muncii al 

Republicii Moldova se extinde asupra raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu 

statut special în măsura în care nu este reglementat de prezentul proiect de lege.  

Un element esențial în activitatea profesională a funcționarilor publici cu statut special 

este nesancționarea sau neintimidarea acestora pentru sesizarea cu bună-credință a 

dispozițiilor ilegale ale superiorului. Iar pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor pe care 

le dau personalului din subordine, răspund conducătorii acestora.  



 

VI. Funcționarii publici cu statut special, conform articolului 19 al prezentului proiect 

de lege vor fi clasificați în două categorii în dependență de complexitatea atribuțiilor date în 

competență, precum și nivelul studiilor pe care le posedă, care vor avea la rîndul său grade 

speciale conferite în conformitate cu prezentul proiect. Astfel, aceștia vor fi clasificați în 

categoria A care vor constitui corpul ofițerilor de penitenciare și categoria B care vor contitui 

corpul subofițerilor de penitenciare. În așa mod, comparativ cu Legea anterioară a sistemului 

penitenciar, din rîndul gradelor speciale conferite funcționarilor publici cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare se exclude gradul special de ostaș de justiție, 

sergent-inferior de justiție, la fel cum și sublocotenentul de jutiție. 

În aceeași ordine de idei, la capitolul dat se reglementează și funcțiile publice cu statut 

special care se clasifică în funcții publice de conducere, de execuție și de specialitate specifice 

altor sectoare de activitate.  

 

VII.  Luînd în considerare că Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la 

sistemul penitenciar nu reglementează foarte clar condițiile pentru a candida în funcția de 

angajat al sistemului penitenciar, noul proiect de lege propune un sistem nou de reglementare 

detaliată, la articolul 21, a criteriilor de accedere în calitate de funcționar public cu statut 

special. Această reglementare are ca scop înlăturarea arbitrabilității procedurilor de accedere 

în funcția publică cu statut special, precum și eliminarea factorilor corupționali, la fel cum și 

posibilitățile manifestărilor unor comportamente corupționale, aducîndu-se în așa mod 

proiectul de lege în concordanță cu Convenția ONU împotriva corupției, ratificată de către 

Republica Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007, precum și cu alte tratate sau 

convenții, în domeniul luptei cu corupția, la care Republica Moldova este parte. La fel, este de 

menționat că litera g) al articolului menționat supra nu este un criteriu obligatoriu pentru toți 

funcționarii publici cu statut special, ci doar pentru angajații sistemului administrației 

penitenciare ce efectuează activitatea de investigare operativă în conformitate cu 

reglementările prezentului proiect, Legii privind activitatea specială de investigații și a 

Codului de procedură penală, ministrul justiției stabilind în acest sens printr-un ordin criteriile 

specifice funcției. Totodată, este util de specificat că în cadrul criteriilor de angajare în funcția 

publică cu statut special este interdicția candidaților de a fi membri a unui partid sau altor  

organizaţii social-politice. 

Ca element inovațional complementar, menit să fortifice verificarea capacităților 

profesionale specifice domeniului de activitate, precum și a integrității profesionale viitorilor 

angajați, proiectul propune ca candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în 

funcţie numai după exprimarea în formă scrisă a acordului cu privire la testarea integrităţii 

profesionale, în conformitate cu Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea 

integrităţii profesionale; la evaluarea psihologică periodică a menţinerii aptitudinilor 

psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor; precum și la testarea la poligraf în timpul 

efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf). 

De asemenea, este important de menționat că selectarea candidaților se face doar pe 

bază de concurs. Respectiv, odată cu adoptarea prezentului proiect, absolvenții care au semnat 

angajamentul conform condițiilor impuse de proiectul dat vor putea fi angajați în calitate de 

funcționari publici cu statut special doar după susținerea concursului desfășurat pentru funcția 

pentru care candidează pentru care se vor obliga să muncească 5 ani în cadrul sistemului 

administrației penitenciare pentru absolvenții intituțiilor de învățămînt superior pentru 



pregătirea personalului de penitenciare, iar în cazul nepromovării concursului, se obligă să 

participe la concurs timp de 5 ani, la fel și absolvenții intituțiilor de învățămînt pentru 

pregătirea subofițerilor de penitenciare se obligă, după promovarea concursului, să muncească 

în cadrul sistemului administrației penitenciare 3 ani, iar în cazul nepromovării concursului, se 

obligă să participe la concurs timp de 3 ani. 

În partea ce ține de numirea în funcția publică cu statut special, drept model a fost 

preluată Legea nr. 158-XVI  din  4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. Astfel, la numire, funcționarul public cu statut special este inițial 

debutant.  Acesta, în urma evaluării pozitive (adică cel puțin calificativul „satisfăcător”) a 

activității sale profesionale în calitate de funcționar public cu statut special, este definitivat în 

funcția publică. Excepție de la Legea sus menționată este termenul perioadei de probă care 

pentru funcționarul public cu statut special este de un an. 

De asemenea, proiectul atrage o atenție sporită și formării profesionale a funcționarilor 

publici cu statut special, instituindu-se o Metodologie de organizare și desfășurare a formării 

profesionale a funcționarilor publici cu statut special aprobat prin ordinul ministrului justiției. 

Funcționarii publici cu statut special sunt obligați să treacă cursuri de formare profesională atît 

inițială, cît și continuă, în condițiile stabilite de prezentul proiect. Iar în cazul în care se 

organizează sau se finanțează de către Administrație cursuri de formare profesională în 

străinătate, candidații urmează să promoveze un concurs în condițiile prevăzute prin ordinul 

ministrului justiției. 

 

VIII.   Capitolul prevede un compartiment distinct al proiectului se referă la protecţia 

de stat juridică şi socială a funcţionarilor publici cu statut special. În acest sens, au fost 

reglementate: dreptul la protecţie din partea statului, asigurarea de stat obligatorie, asistenţa 

medicală, asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu etc. Iar în virtutea condițiilor de muncă și a 

riscului sporit în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici cu statut special 

beneficiază de anumite garanții și drepturi, inclusiv bănești. Prin garanții se înțelege 

beneficierea de asistență medicală, serviciile de asistență psihologică pentru angajat și familiei 

lui, compensarea riscului profesional care rezultă din desfășurarea de activități specifice în 

medii nocive, în condiții de izolare sau suprasolicitare fizică și psihică etc. 

Astfel, proiectul propune la capitolul dat, ca element inovațional, dreptul la locuință de 

serviciu, care va fi dat, în limita disponibilului, în modul stabilit de Guvern. De asemenea, în 

condițiile legii, prin hotărîre de Guvern se poate înființa Casa de Credit a personalului din 

sistemul administrației penitenciare. 

La fel, în cadrul îndatoririlor se stabileşte expres interdicţia pentru funcţionarii publici 

cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare de a cauza, încuraja sau tolera 

orice formă de tortură, tratament inuman sau degradant asupra persoanelor aflate în custodia 

instituţiilor penitenciare. 

 

IX. Funcționarul public cu statut special poate fi delegat sau detașat în condițiile 

prezentului proiect de lege, aceasta neconstituind o noutate în domeniul legislativ, ca model 

de reglementare fiind Legea nr. 158-XVI  din  4 iulie 2008. 

Punerea la dispoziție a funcționarilor publici cu statut special  rămași neîncadrați în 

funcții din diferite cauze neimputabile acestora, se stabilește prin modificarea competențelor 

acestora, în domeniul necesar de activitate în cadrul sistemului administrației penitenciare. 

Suspendarea raporturilor de serviciu pot interveni în condițiile stabilite de prezentul 

proiect de lege sau în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală. 

 



X. Pentru încălcarea legislației, funcționarul public răspunde, după caz, disciplinar, 

civil, penal sau contravențional. Este de menționat că în cazul în care funcționarul public cu 

statut special este tras la răspundere penală sau contravențională, acesta nu este absolvit de 

răspundere disciplinară și/sau civilă.  

Ca un element important al proiectului la capitolul dat, în comparație cu Legea 

anterioară cu privire la sistemul penitenciar, este excluderea din cadrul listei sancțiunilor 

disciplinare, prevăzute la art. 90 al prezentului proiect, sancțiunea avertismentului, mustrării 

aspre și avertizarea asupra corespunderii incomplete în serviciu. Excluderea din normă a 

sancțiunilor de avertisment și mustrare aspră are ca scop înlăturarea dublărilor sancțiunilor ce 

au, de fapt, același obiect de reglementare și pot fi aplicate pentru aceeași gravitate a abaterii 

disciplinare și în aceleași circumstanțe, creîndu-se în așa mod posibilitatea manifestărilor unor 

comportamente corupționale. Iar în partea ce ține de avertizarea asupra corespunderii 

incomplete în serviciu, amintim că calitățile și abilitățile profesionale ale funcționarului public 

cu statut special sunt evaluate conform procedurilor stabilite de prezentul proiect de lege, ceea 

ce face inoportună prezența acesteia la norma sancțiunilor disciplinare. Totodată, este judicios 

de evidențiat că lista sancțiunilor disciplinare va fi completată cu două sancțiuni disciplinare 

noi: amînarea avansării în grade speciale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la unu la doi 

ani și revocarea din funcţia de conducere. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului Legii se va efectua din contul și în limitele mijloacelor 

financiare alocate sistemului penitenciar de la bugetul de stat. 

Examinînd dinamica numărului persoanelor care se vor afla în concediul pentru îngrijirea 

copilului şi vor beneficia de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 

ani, indemnizaţia medie fiind de circa 1500 lei/lunar sau 18000 lei/anual pentru o persoană, 

inclusiv şi pentru soţiile aflate la întreţinerea funcţionarului public cu statut special, mijloacele 

necesare anuale se estimează la 1,4 mln lei (75 persoane x 1500 x 12 luni). 

Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect de lege va consta în asigurarea implementării pct. 6.5.6 (2) al 

Planului de Acţiuni privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, ce constă în 

revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor 

penitenciare și demilitarizarea completă a sistemului penitenciar. 

Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de către 

instituţiile interesate şi concluziile acestora 

Proiectul respectiv a fost coordonat cu organele interesate. Toate obiecțiile și 

propunerile primite de la instituțiile menționate mai sus au fost luate în considerație la 

definitivarea proiectului și au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. 

Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare, precum și directoriul Proiecte 

de decizii remise spre examinare Guvernului. 
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