
 

 

SINTEZA OBIECȚILOR ȘI PROPUNERILOR A RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ ANTICORUPȚIE 

la proiectul Legii privind sistemul administrației penitenciare 

 

 

Nr. Organul competent Conținutul obiecției/propunerii Decizia Ministerului Justiției 

 

 1.  

 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

 

Articolul 37. Condiţiile generale de avansare în funcţii publice şi 

în grade speciale  

alin.(4) Avansarea în gradele speciale se face de către: a) 

Preşedintele Republicii Moldova, pentru gradul special de „general-

maior de justiţie” la propunerea ministrului justiţiei. Autorul 

utilizează sintagma de „avansarea în grad” deşi acesta nu se potriveşte 

cu contextul. Avansarea în grad se realizează de însăşi 

militarul/funcţionarul public cu statut special care urcă o treaptă 

ierarhică, mai face un pas în evoluţia carierei. Mult mai potrivit ar fi 

termenul de „acordarea gradelor”. Recomandăm autorului să revizuiască 

textul şi să adopte următoarea formulă: (4) Acordarea gradelor speciale 

se face de către:  

Recomandarea: Propunem înlocuirea sintagmei „avansarea în grad” 

cu sintagma 2 „acordarea gradelor.”  

 

     Articolul 86. Evidenţa rezerviştilor sistemului administraţiei 

penitenciare  

alin.(1) Evidenţa rezerviştilor sistemului administraţiei penitenciare 

după încetarea raporturilor de serviciu se stabileşte prin ordin al 

ministrului justiţiei.  

Atenţionăm asupra unei formulări textuale care poate fi îmbunătăţită. 

Anticipăm prin a spune că ţinerea (ducerea) evidenţei va necesita 

elaborarea şi adoptarea unui regulament/act departamental şi 

constituirea unui registru special în acest sens. Pentru a reda fidel scopul 

urmărit de autor, recomandăm următoarea formulă textuală pentru 

norma în cauză: „Modul de ţinere a evidenţei rezerviştilor sistemului 

administraţiei penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.”  

Recomandarea: Recomandăm reformularea articolului 86 alin.(1). 

 

Articolul 54. Dreptul la protecţie din partea statului  

alin.(2) Conducerea Administraţiei sau după caz, a instituţiilor 

subordonate este obligată să asigure personalului prevăzut la 

alin.(1) protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor 

contra libertăţii, cinstei şi demnităţii cărora le-ar putea fi victimă în 

exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. Modalităţile de 

acordare a protecţiei se stabilesc prin decizie a directorului 

Administraţiei.  

Atenţionăm autorul asupra unei norme care prezintă o insuficienţă a 

procedurilor administrative. Bineînţeles că, datorită specificului 

activităţii şi multitudinii de ipoteze cazuale care se creează în instituţiile 

penitenciare, este cu neputinţă stabilirea concretă a modalităţilor de 

protecţie dispuse de către directorul Administraţiei, dar, considerăm că o 

listă generală şi neexhaustivă ar trebui să fie stabilită. Această listă a 

măsurilor poate să includă schimbarea temporară sau permanentă într-o 

altă instituţie penitenciară, subdiviziune sau într-un al serviciu din 

cadrul aceleiaşi instituţii penitenciare, schimbarea graficului de muncă 

etc.  

Recomandarea: Pentru perfecţionarea conţinutului normei, propunem 

autorului stabilirea unor măsuri pe care le poate dispune directorul 

Administraţiei, sub forma unei liste neexhaustive.  

 

Articolul 61. Concediile 

 alin.(6) Pentru rezolvarea problemelor sociale şi de trai de 

neamânat, legate, în primul rând, de ocrotirea sănătăţii, 

îndeplinirea datoriilor de familie, precum şi din alte motive 

întemeiate, funcţionarilor publici cu statut special li se acordă 

concediu suplimentar plătit, cu o durată de până la 10 zile 

calendaristice, care nu se includ în concediul de 3 odihnă anual. 

Concediul în cauză poate fi acordat, indiferent de faptul dacă a fost 

sau nu folosit anul curent concediul de odihnă anual plătit. alin.(8) 

Concediul suplimentar pentru caracterul deosebit sau nociv al 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Măsurile de securitate pentru personalul 

sistemului administrației penitenciare sunt 

analizate și stabilite pentru fiecare caz 

individual. O eventuală listă neexhaustivă 

de măsuri de securitate va crea confuzii în 

privința măsurilor de protecție, creîndu-se 

impresia că lista indicată în lege este 

preferabilă față de celelalte. Prin urmare, 

este oportun de lăsat lista măsurilor de 

securitate la discreția directorului 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

pentru fiecare caz separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

La alin. (8) termenul de 15 zile se reduce 

pîna la 10 zile, o astfel de prevedere pentru 

condiții dăunătoare poate fi regăsită și în 

Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 

serviciului în organele vamale. 

 În partea ce ține de alin. (6), este de 

menționat că la momentul actual, Legea nr. 

1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu 

privire la sistemul penitenciar prevede 



serviciului reprezintă o înlesnire şi se acordă unor categorii aparte 

de funcţionari publici cu statut special, în scopul de a crea condiţii 

pentru restabilirea completă a capacităţii de muncă. Dreptul la 

concediu suplimentar pentru caracterul deosebit sau nociv al 

serviciului îl au funcţionarii publici cu statut special, condiţiile de 

serviciu ale cărora necesită un grad înalt de încordare nervoasă, 

emoţională, mintală, fizică sau în cazul altor factori nefavorabili. 

Concediul suplimentar pentru caracterul deosebit sau nociv al 

serviciului se acordă pe o durată de până la 15 zile calendaristice. 

Modul şi condiţiile de acordare, cuantumul concret, precum şi 

categoriile funcţiilor care beneficiază de concediul respectiv se 

stabileşte prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului 

justiţiei.  

Normele reprezintă un pericol discreţionar. În reglementarea propusă 

semnalăm asupra unor norme facilitare în exces, care stabilesc termene 

suplimentare de concediu anual plătit. Dacă facem un calcul simplu 

pentru stabilirea duratei concrete a concediului – „concediul anual” + 

„concediul suplimentar plătit” + „concediul suplimentar pentru 

caracterul deosebit sau nociv al serviciului”, durata minimă va fi de 60 

de zile calendaristice (35 + 10 + 15 = 60). Durata maximă a concediului 

într-un an va fi de 70 zile calendaristice (45 + 10 + 15 = 70). Normele 

facilitare ale alin.(6) şi (8) ale art.61 se suprapun cu regimul facilitar 

general şi care deja se manifestă printr-o durată mai mare a concediului 

anual plătit, de 35 – 45 zile calendaristice, şi, un regim facilitar de 

pensionare de 25 ani, care în anumite condiţii deosebite şi nocive este 

redus la jumătate. Spre comparaţie, art.113 alin.(1) al Codului muncii 

nr.154/2004, stabileşte durata concediului anual plătit de 28 zile 

calendaristice (cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare). Faţă de 

această reglementare, durata concediului de 35 de zile este deja mai 

avantajoasă, pe când o durată de 60-70 zile după părerea noastră este 

una excesiv de facilitară. Conform art.41 alin.(1) al Legii nr.156/1998 

privind pensiile de asigurări sociale de stat, începând cu 1 ianuarie 1999, 

vârstele de pensionare se stabilesc la 60 de ani 6 luni pentru bărbaţi şi la 

55 de ani 6 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vârstele de 

pensionare se majorează cu 6 luni. Începând cu 1 ianuarie 2003, se 

acordarea concediului suplimentar în 

termen de 10 zile care se aplică în 

conformitate cu Convenția colectivă nr. 2 

din 9 iulie 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stabilesc vârstele de pensionare necesare obţinerii dreptului la pensie 

pentru limită de vârstă de 62 de ani pentru bărbaţi şi de 57 de ani pentru 

femei. Faţă de norma generală, bineînţeles că regimul facilitar de 

pensionare pentru angajaţii sistemului penitenciar se justifică anume 

prin caracterul activităţii şi condiţiile deosebite şi nocive ale mediului de 

muncă.  

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea alin.(6) şi (8) din 

cadrul articolului 61. 

 

Articolul 56. Stimulările funcţionarului public cu statut special  

alin.(3) Absolvenţilor eminenţi ai instituţiilor de învăţământ 

prevăzuţi la art.25 alin.(1) şi (2) li se vor acorda recompense 

materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al angajatorului, 

conform competenţei.  

Semnalăm asupra unei norme care prezintă un risc discriminatoriu. 

Autorul a ales o formulă de stimulare prin care angajatorul acordă 

recompensă materială absolvenţilor eminenţi cu ocazia absolvirii 

instituţiilor de învăţământ superior ori instituţiilor medii de specialitate 

care pregătesc ofiţeri şi/sau subofiţeri de penitenciare. În opinia noastră, 

autorul trebuie să opteze pentru o formulă generală nediscriminatorie, 

prin care să acorde prime de instalare (compensaţii, recompense, sau cu 

o altă denumire) tuturor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

superior ori instituţiilor medii de specialitate care pregătesc ofiţeri şi/sau 

subofiţeri de penitenciare. Dacă autorul decide că astfel este stimulată 

persoana care a depus eforturi la absolvirea cu succes a instituţiei de 

învăţământ, poate stabili această recompensă alături de prima de 

instalare. O asemenea reglementare nu este o încălcare vădită a 

legislaţiei antidiscriminatorii dar asupra normei planează suspiciunea de 

încălcare a prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.780/2001 privind 

actele legislative, care stabileşte condiţiile general-obligatorii ale actului 

legislativ – „apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale 

cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială…”.  

Recomandarea: Recomandăm autorului perfecţionarea normei cu 

stabilirea prin formulă generală a primelor de instalare tuturor 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior ori instituţiilor medii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

     Norma dată are scopul de a încadra în 

cadrul personalului sistemului 

administrației penitenciare persoane 

calificate și competente în domeniul său de 

activitate. Totodată, este de menționat că 

recompensa se va face în limita bugetului 

alocat Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. O eventuală completare a 

normei cu stabilirea unei prime de instalare 

pentru toți absolvenții care nu este 

coordonată cu Ministerul Finanțelor va 

crea un cadru legal inaplicabil din moment 

ce la moment nu există resurse financiare 

suficiente în bugetul de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de specialitate care pregătesc ofiţeri şi/sau subofiţeri de penitenciare, şi, 

a recompensării celor cu rezultate deosebite – a absolvenţilor eminenţi. 

 

Articolul 97. Dispoziţii finale alin.(3) Articolul 195 din Codul de 

executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr.214-220, art.704), cu modificările ulterioare, va avea următorul 

cuprins:… 

 Reglementarea de la alin.(3) art.97 nu respectă normele de tehnică 

legislativă, privind condiţiile generale de modificare şi completare 

stabilite la art.36 alin.(3): „Dacă se modifică sau se completează un 

singur articol dintr-un singur act legislativ, în titlul actului de modificare 

sau completare se face referire expresă la articolul modificat sau 

completat şi la actul respectiv.” Având în vedere faptul că proiectul de 

lege este un act legislativ integru, nu este de dorit oglindirea în titlul 

acestuia a modificării articolului 195 din Codul de executare 

nr.443/2004, de aceea recomandăm autorului să elaboreze un nou 

proiect de lege prin care să modifice art.195 al Codului de executare al 

Republicii Moldova nr.443/2004.  

Recomandarea: Propunem autorului să elaboreze un nou proiect de lege 

prin care să modifice art.195 al Codului de executare al Republicii 

Moldova nr.443/2004. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În lipsa normei date, odată cu adoptarea 

prezentului proiect de lege, se va crea o 

lacună în definirea instituțiilor care asigură 

executarea pedepsei cu închisoarea. Mai 

mult decît atît, norma dată nu contravine 

Legii nr. 780 din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      MINISTRU                                                                               Vladimir CEBOTARI 


