
 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii privind sistemul administrației penitenciare 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Primăria mun. Bălți Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Ministerul Sănătății Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

3. Curtea Supremă de 

Justiție 
Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

4. Consiliul Raional Leova Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

5. IPNA Compania 

„Teleradio -

Moldova” 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

6. Consiliul Raional 

Soroca 
Comunică lipsa de obiecții și propuneri.  

7. Consiliul Național 

pentru Asistența 

Juridică Garantată de 

Stat 

Cu referire la textul proiectului Legii: 

Art. 14, alin. (2) lit. i) va avea următorul conținut: „să asigure 

deținuților posibilitatea apărării drepturilor prin intermediul procuraturii, 

instanțelor judecătorești și a avocatului, inclusiv celui care acordă asistență 

juridică garantată de stat.”  

 

Se acceptă. 

8. Ministerul Muncii,  

Protecţiei  Sociale şi 

Familiei 

1. Din conținutul proiectului urmează a fi exclusă lit. g) alin. 1) al 

articolului 45 și articolul 58 deoarece, conform prevederilor alin. (5) al 

art.35 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul 

de salarizare în sectorul bugetar, odată cu intrarea în vigoare a sus-numitei 

legi, la elaborarea oricăror acte legislative se interzice includerea în ele a 

prevederilor ce țin de salarizarea personalului unităților bugetare. 

           De asemenea, la alin.(2) al art.21 din aceeași lege este stabilit că, 

modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului 

Se acceptă parțial. 

În partea ce ține de excluderea art. 

58, nu se poate accepta, deoarece legea 

presupune crearea unui statut nou al 

funcționarului public cu un sistem de 

garanții separate cu referințe expres 

stabilite de prezenta lege. 

 



pentru vechime în muncă se stabilește de Guvern. 

 

          2. La art.22 alin.(1), lit. h) propunem de expus în următoarea redacție: 

”h) în ultimii 5 ani, nu au fost concediate din sistemul administrației 

penitenciare, nu a fost destituite dintr-o funcţie publică conform art.64 

alin.(1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcția public și statutul 

funcționarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008 sau nu i-a încetat 

contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.” 

 

 

 

3. La art.26 alin.(4): 

- considerăm că durata perioadei de probă prevăzută la alin.(4) (un 

an) este una exagerată și propunem de redus această durată pînă la 6 luni 

(drept exemplu poate servi art.31 alin.(4) din Legea cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008);  

- de asemenea, propunem de reformulat alin.(4) și de expus în 

următoarea redacție: ”Funcţionarilor publici cu statut special debutanţi li se 

stabilește o perioadă de probă cu durata de 6 luni. Perioada de probă se 

include în vechimea în muncă în serviciu și în specialitate.” 

 

 

 

4. La art.42, alin.(2) propunem de expus în următoarea redacție 

(conform art.195 alin.(2) din Codul muncii): 

”Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare care urmează, la iniţiativa Administrației, cursul de formare 

profesională cu scoatere din activitate, într-o altă localitate, li se 

compensează cheltuielile de deplasare în modul şi în condiţiile prevăzute 

pentru salariaţii trimişi în deplasare în interes de serviciu.”  

 

5. În vederea îmbunătățirii conținutului normativ al art.50, propunem 

de expus articolul vizat în următoarea redacție: 

 

 

Nu se acceptă. 

Deoarece activitatea funcţionarului 

public cu statut special nu este 

reglementată de prevederile Legii 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcția public și statutul 

funcționarului public 

 

 

Nu se acceptă. 

Deoarece în perioada termenului de 

probă Funcționarul Public Statut 

Special va fi instruit în cadrul pregătirii 

iniţiale obligatorii care urmează a fi de 

2 luni pentru ofiţeri şi 6 luni pentru 

subofiţeri, iar în restul 6 luni urmează 

să se manifeste în activitatea de 

serviciu. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În redacția propusă de Ministerul 

Justiției, compensarea cheltuielilor nu 

se limiteză doar la deplasare, ci, 

eventual, pot fi compensate și diurnile 

sau alte cheltuieli necesare care sunt 

prevăzute în alte acte normative. 

 

Nu se acceptă. 

Redacția propusă nu schimbă esența 



”Articolul 50. Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate şi 

alte organizaţii  

(1) Dreptul personalului din sistemul administrației penitenciare la 

asociere în sindicate este garantat.  

(2) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi 

salariaţii din sistemul administrației penitenciare pot, în mod liber, să 

întemeieze organizaţii sindicale şi să adere la ele.  

(3) Funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special şi 

salariaţii din sistemul administrației penitenciare se pot asocia în organizaţii 

profesionale sau în alte organizaţii care au drept scop reprezentarea şi 

protejarea intereselor profesionale.” 

 

6. Întru asigurarea drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor 

cu statut special din sistemul administrației penitenciare, propunem de 

expus art.59 în următoarea redacție: 

”Articolul 59. Timpul de muncă și evidența timpului de muncă  

(1) Durata normală a timpului de muncă al funcționarilor publici cu 

statut special din sistemul administrației penitenciare nu poate depăşi 8 ore 

pe zi și 40 de ore pe săptămînă.  

(2) Organizarea timpului de muncă și a timpului de odihnă al 

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii. 

(3) În caz de necesitate, funcționarii publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare sînt obligaţi să se prezinte la serviciu în 

baza dispoziţiei în formă scrisă, iar în cazuri de urgenţă, şi a dispoziţiei 

verbale, a conducerii subdiviziunii în cadrul căreia activează, pentru 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, în afara orelor de program stabilite, 

inclusiv pe timp de noapte, în zile de repaus, de sărbătoare nelucrătoare în 

legătură cu interesele de serviciu sau în alte situaţii temeinic justificate, 

astfel încît să se asigure şi continuitatea serviciului şi restabilirea capacităţii 

de muncă. 

(4) Compensarea muncii prestate în zilele de repaus și în cele de 

sărbătoare nelucrătoare, a muncii suplimentare, a muncii de noapte se 

normei și nici nu înlătură anumite 

interpretări lacunare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, acţiunea 

Codului muncii se extinde asupra 

raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



efectuează în conformitate cu legislaţia muncii. 

(5) Administraţia şi instituţiile subordonate au obligaţia să ţină, în 

modul stabilit, evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare 

funcţionar public cu statut special, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii 

prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.” 

 

7. La art.60, alin.(3) urmează de exclus, deoarece prevederile 

acestuia vin în contradicție cu legislația muncii în vigoare. 

 

 

8. La art.61, cuvintele ”regulamente de ordine interioară” urmează 

de substituit cu cuvintele ”regulamente interne” (a se vedea art.198-199 din 

Codul muncii). 

 

9. La art.62: 

- titlul articolului propunem de expus în următoarea redacție (în 

conformitate cu  Titlul IX din Codul muncii și Legea securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008): ”Securitatea și sănătatea în 

muncă”; 

- conținutul articolului propunem de expus în următoarea redacție (a se 

vedea art.225 din Codul muncii și art.20 din Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008): ”Funcţionarii publici cu statut special 

din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la condiţiile de muncă 

corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă și la 

echipament individual de protecţie.” 

10. În vederea asigurării respectării drepturilor și intereselor legale 

ale funcționarilor publici cu statut special, la alin.(1) din art.71, după 

cuvintele ”cu acordul lor”, propunem de introdus cuvintele ”în scris”. 

11. Reieșind din teoria dreptului muncii, din prevederile Codului 

muncii și ale Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Nu este clară referința facută la 

Codul Muncii. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Reglementările propuse la lit. d) și e) 



public nr.158-XVI din   4 iulie 2008, precum și în vederea asigurării 

respectării drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor publici cu statut 

special, propunem de expus art.76 în următoarea redacție: 

”Articolul 76. Suspendarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce 

nu depind de voinţa părţilor 

Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special se 

suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de: 

a) concediu de maternitate; 

b) boală sau traumatism; 

c) carantină; 

d) cerere a organelor de control sau de drept, conform legislaţiei în 

vigoare; 

e) trimitere în instanţa de judecată a dosarului penal privind 

comiterea de către funcţionarul public cu statut special a unei infracţiuni 

incompatibile cu munca prestată, pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii 

judecătoreşti; 

f) omitere, din vina funcţionarului public cu statut special, a 

termenului de trecere a controlului medical;  

g) depistare, conform certificatului medical, a contraindicaţiilor care 

nu permit îndeplinirea de către funcţionarul public cu statut special a muncii 

specificate în contractul individual de muncă;  

h) prezentare la locul de muncă în stare de ebrietate alcoolică, 

narcotică sau toxică, constatată prin certificatul eliberat de instituţia 

medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de 

reprezentanţi ai angajatorului şi ai funcţionarilor publici cu statut special;  

i) stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a 

unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;  

se efectuează prin decizia organului 

competent, avînd la bază discreția 

organului, pe cînd articolul proiectului 

de lege reglementează imposibilitatea 

de fapt a exercitării atribuțiilor de 

serviciu, ca exemplu servind starea de 

arest care crează imposibilitatea fizică 

de a se prezenta la serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, ce nu impune încetarea 

raporturilor de serviciu; 

k) urmare a unui curs de formare profesională continuă cu scoaterea 

din activitate pe o perioadă mai mare de 180 de zile calendaristice; 

l) în alte cazuri prevăzute de legislație.” 

12. Reieșind din teoria dreptului muncii, din prevederile Codului 

muncii și ale Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public nr.158-XVI din   4 iulie 2008, precum și în vederea asigurării 

respectării drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor publici cu statut 

special, propunem de expus art.77 în următoarea redacție: 

”Articolul 77. Suspendarea raporturilor de serviciu la inițiativa 

Administraţiei  

Raporturile de serviciu pot fi suspendate la inițiativa Administraţiei: 

a) dacă funcţionarul public cu statut special este arestat preventiv sau îi este 

aplicat arestul administrativ;  

b) pe durata anchetei de serviciu în privinţa funcţionarului public cu 

statut special, dacă exercitarea în continuare a atribuţiilor de către acesta ar 

putea afecta desfăşurarea obiectivă a anchetei şi rezultatele acesteia; 

c) în caz de dispariţie a funcţionarului public cu statut special – pînă 

la declararea dispariţiei fără urmă sau declararea decesului, în modul stabilit 

de lege; 

e) în alte cazuri prevăzute de legislație.” 

13. Reieșind din teoria dreptului muncii, din prevederile Codului 

muncii și ale Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public nr.158-XVI din   4 iulie 2008, precum și în vederea asigurării 

respectării drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor publici cu statut 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Suspendarea raporturilor de serviciu 

în cazul în care funcționarul public cu 

statut special îi este aplicat o măsură 

privativă de libertate are loc de drept și 

nu la decizia angajatorului. Or, 

imposibilitatea prezentării fizice al 

salariatului la locul de muncă ar da 

posibilitate angajatorului de al 

sancționa disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Angajatului în sistemul 

administrației penitenciare i se acordă 

un statut special în baza îndatoririlor și 



special, propunem de expus art.78 în următoarea redacție: 

”Articolul 78. Suspendarea raporturilor de serviciu la inițiativa 

funcţionarului public cu statut special 

(1) Raporturile de serviciu se suspendă la inițiativa funcţionarului 

public cu statut special în caz de: 

a) înregistrare, în condiţiile legii, în calitate de concurent electoral 

sau în calitate de persoană de încredere a unui concurent electoral; 

b) concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 

ani, în condiţiile legii; 

c) concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă 

de la 3 la 6 ani, în condiţiile legii; 

d) concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu 

durata de pînă la un an, conform certificatului medical; 

 e) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani;  

f) îngrijire a copilului cu dizabilităţi pînă la vîrsta de 16 ani; 

d) ocupare a unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele 

sindicale sau în cele patronale;  

e) condiţii de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă;  

g) însoţire a soţului (soţiei) membru al personalului instituţiilor 

serviciului diplomatic la transferarea lui într-o misiune diplomatică sau 

oficiu consular;  

h) în alte cazuri prevăzute de legislație. 

(2) Cererea de suspendare a raporturilor de serviciu se depune în 

scris, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data de la care se solicită 

suspendarea.” 

 

 

 

riscurilor deosebite datorită naturii 

serviciului ce o cere, acordîndui-se în 

acest sens un sistem de garanții și 

privilegii. Luînd în considerare 

circumstanțele și natura serviciului, 

acordarea unei liste extinse de drepturi 

ar putea periclita organizarea și 

funcționarea sistemului penitenciar per 

ansamblu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Luînd în considerare faptul că art.75 alin.(2) din proiectul de lege 

prevede posibilitatea suspendării raporturilor de serviciu prin acordul 

părților, propunem completarea proiectului cu un articol distinct cu 

următorul conținut: 

”Articolul…. Suspendarea raporturilor de serviciu prin acordul 

părților 

Raporturile de serviciu pot fi suspendate prin acordul părţilor, 

exprimat în formă scrisă, în caz de:  

a) acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună;  

b) urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu 

scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice;  

d) îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani;  

f) detaşare; 

g) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.”  

15. Alin.(3) din art.80 propunem de exclus sau de adus în 

concordanță cu prevederile art.143 din Codul muncii, care reglementează 

termenele de efectuare a achitărilor în caz de încetare a contractului 

individual de muncă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prevederile art. 76-78 din prezentul 

proiect de lege înglobează toate 

cazurile de suspendare a Funcționarului 

Public cu Statut Special și nu necesită o 

dublare a normelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Reglementarea dată nu prevede 

drepturile salariale, ci celelalte drepturi 

pecuniare, care, datorită procesului mai 

sofisticat de acordare a acestora (prin 

intermediul Ministerului Finanțelor), 

este imposibil de a acorda în aceeași zi, 

ceea ce de fapt face ca să fie încălcat de 

fiecare dată termenul prevăzut legal. 

 

 

 



 

16. Reieșind din teoria dreptului muncii, din prevederile Codului 

muncii și ale Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public nr.158-XVI din 4 iulie 2008, precum și în vederea asigurării 

respectării drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor publici cu statut 

special, propunem de expus alin.(1) din art.81 în următoarea redacție:  

(1) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special 

încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor: 

a) în cazul decesul funcţionarului public cu statut special; 

b) în cazul rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti prin care 

persoana este declarată dispărută fără urmă sau decedată; 

c) dacă funcţionarul public cu statut special nu mai îndeplineşte una 

din condiţiile specificate la art.22 alin.(1) lit. a) şi e);  

d) ca urmare a constatării, prin hotărîre judecătorească definitivă, a 

nulităţii absolute a actului administrativ de numire în funcţia publică cu 

statut special; 

e) în cazul în care funcţionarul public cu statut special a fost 

condamnat printr-o sentinţă judecătorească prin care s-a dispus aplicarea 

unei sancţiuni privative de libertate, la data rămînerii definitive a sentinţei 

de condamnare;  

f) ca urmare a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, în 

temeiul sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această 

interdicţie; 

g) la împlinirea vîrstei maxime de aflare în serviciu prevăzute la 

art.87; 

h) la expirarea termenului pentru care funcţia publică cu statut special 

a fost ocupată pe o perioadă determinată sau în cazul reîncadrării 

funcţionarului public cu statut special înainte de expirarea perioadei pentru 

care a fost aprobată suspendarea raporturilor de serviciu; 

i) în cazul restabilirii în serviciu a funcţionarului public cu statut 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



special care a îndeplinit anterior această funcţie, dacă transferul într-o altă 

funcţie nu este posibil; 

j) în caz de forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude 

posibilitatea continuării raporturilor de serviciu. 

17. La art.82: 

* titlul articolului propunem de expus în următoarea redacție: 

”Eliberarea din funcție”; 

* reieșind din teoria dreptului muncii, din prevederile Codului muncii 

și ale Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008, precum și în vederea asigurării respectării 

drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor publici cu statut special, 

propunem de expus alin.(1) în următoarea redacție: 

”(1) Funcţionarul public cu statut special este eliberat din funcţie prin 

act administrativ semnat de angajator, care i se comunică în termen de 5 zile 

lucrătoare de la emitere, însă anterior datei eliberării din funcţia publică cu 

statut special, în următoarele cazuri: 

a) lichidarea subdiviziunii în cadrul căreia activează funcționarul 

public cu statut special; 

b) subdiviziunea în cadrul căreia activează funcționarul public cu 

statut special este mutată într-o altă localitate, iar acesta refuză să o urmeze; 

c) reducerea efectivului de personal sau lichidarea funcţiei, ca urmare 

a intrării în vigoare a statului de personal în care nu se mai regăseşte funcţia 

ocupată de funcţionarul public cu statut special respectiv;  

d) ca urmare a obţinerii de către funcţionarul public cu statut special 

debutant a calificativului “nesatisfăcător” la evaluarea activităţii 

profesionale, în condiţiile prezentei legi;  

e) starea sănătăţii fizice şi/sau psihice a funcţionarului public cu 

statut special, constatată prin decizie a comisiei medico-militare a 

Administraţiei, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile 

corespunzătoare funcţiei deţinute; 

f) ca urmare a refuzului neîntemeiat al funcţionarului public cu statut 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



special de a accepta detaşarea în interesul serviciului;  

g) ca urmare a imposibilităţii transferului funcţionarului public cu 

statut special aflat în situaţia specificată la art.65 alin.(4); 

h) ca urmare a transferului într-o altă autoritate publică de apărare 

naţională, securitate a statului şi ordine public sau orice altă unitate, cu 

acordul funcționarului public cu statut special și al ambilor angajatori.”; 

* la alin.(2), cuvintele ”în condiţiile alin.(1) lit. a) şi b)” urmează de 

substituit cu cuvintele ”în condiţiile alin.(1) lit. a) și c)” (corespunzător 

alin.(1) în redacția propusă mai sus); 

* la alin.(3), cuvintele ”îi poate fi redus” urmează de substituit cu 

cuvintele   ”i se reduce”; 

* la alin.(4), cuvintele ”În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b)” 

urmează de substituit cu cuvintele ”În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a) și 

c)” (corespunzător alin.(1) în redacția propusă mai sus); 

* la alin.(5), cuvintele ”în temeiul alin.(1) lit. a) şi b)” urmează de 

substituit cu cuvintele ”în temeiul alin.(1) lit. a) și c)” (corespunzător 

alin.(1) în redacția propusă mai sus); 

18. Reieșind din teoria dreptului muncii, din prevederile Codului 

muncii și ale Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public nr.158-XVI din 4 iulie 2008, precum și în vederea asigurării 

respectării drepturilor și intereselor legale ale funcționarilor publici cu statut 

special, propunem de expus alin.(1) din art.83 în următoarea redacție: 

”(1) Funcţionarul public cu statut special este concediat din funcţie 

prin act administrativ semnat de angajator, care i se comunică în termen de 

5 zile lucrătoare de la emitere, însă anterior datei concedierii din funcţia 

publică cu statut special, în următoarele cazuri: 

a) drept sancţiune disciplinară, aplicată pentru săvîrşirea unei abateri 

disciplinare, dacă anterior au fost aplicate sancţiuni disciplinare nestinse în 

modul stabilit;  

b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul 

public cu statut special nu acţionează pentru încetarea acesteia în termenul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

 



stabilit de prezenta lege;  

c) incompetenţă profesională stabilită în urma obţinerii calificativului 

“nesatisfăcător” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale 

funcţionarului public cu statut special, în condiţiile prezentei legi;  

d) refuz de a depune jurămîntul de credință prevăzut la art.29; 

e) absenţă nemotivată de la serviciu timp de 4 ore consecutive pe 

parcursul unei zile lucrătoare. 

f) prezentarea de către funcționarul public cu statut special, la 

încheierea contractului individual de muncă, a unor documente false, fapt 

confirmat în modul stabilit;  

g) nerespectarea interdicţiilor prevăzute de prezenta lege.” 

 

19. În vederea îmbunătățirii conținutului normativ al art.84, 

propunem de expus articolul vizat în următoarea redacție: 

”Articolul 65. Demisia  

(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare poate înceta raporturile de serviciu prin demisie comunicată în 

scris persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie.  

(2) Demisia nu va fi motivată şi va produce efecte după 14 zile 

calendaristice de la comunicare. 

  (3) În cazul funcţiilor publice de conducere, demisia va produce 

efecte după 30 de zile calendaristice de la comunicare. 

 (4) Cu acordul părţilor, demisia poate fi acceptată la data solicitată 

de către funcţionarul public cu statut special, dar nu mai tîrziu de termenele 

stabilite la alin.(2) și (3).  

 (5) În cazul demisiei funcţionarului public cu statut special în 

legătură cu pensionarea, stabilirea gradului de invaliditate, concediul pentru 

îngrijirea copilului, înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, trecerea cu 

traiul în altă localitate, îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a 

copilului invalid, alegerea în funcţie electivă, angajarea prin concurs la o 

altă unitate, încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Redacția propusă nu schimbă esența 

normei și nici nu înlătură anumite 

interpretări lacunare. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

 

 



colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să 

accepte demisia în termenul indicat în cerere în limita perioadelor stabilite 

la alin.(2) și (3).” 

(6) Pînă la expirarea termenelor indicate la alin.(2), (3) şi (5), 

funcționarul public cu statut special are dreptul oricînd să-şi retragă cererea 

sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, 

angajatorul este în drept să înceteze raporturile de serviciu ale 

funcționarului public cu statut special numai dacă, pînă la retragerea 

(anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu 

un alt funcționar public cu statut special în condiţiile prezentei legi.  

 (7) Demisia poate avea loc şi în perioada aflării funcționarului public 

cu statut special în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în 

concediu medical, în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit 

pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar 

neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în perioada 

suspendării raporturilor de serviciu şi în perioada detaşării.” 

 

20. La art.90, litera c) propunem de exclus, deoarece atît potrivit 

legislației muncii în vigoare (a se vedea art.74 alin.(1)-(3) din Codul 

muncii), cît și potrivit prevederilor proiectului în cauză (a se vedea art.71), 

transferul persoanei la o altă muncă permanentă se permite numai cu 

acordul ei în scris. 

 

Totodată recomandăm de a revizui textul proiectului de Lege în 

vederea înlăturării greșelilor de ordin redacțional în scopul redactării 

acestuia conform regulilor tehnicii legislative prestabilite. Drept exemplu 

prezentăm extrasul din text al proiectului de lege „.. sistemul administrației 

penitenciare și ….”, „.. regim special în ..”, ș.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

 Prevederea lit.c) art.90 este o 

sancțiune și nu un tranfer la alt loc de 

muncă sau în altă funcție. 

 

 

Se acceptă. 



9. Misiunea Norvegiană de 

Experţi pentru 

Promovarea 

Supremaţiei Legii în 

Moldova „NORLAM” 

Comentarii generale 

În nota informativă se afirmă că proiectul de lege cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare a fost elaborat cu suportul, inter alia, a 

„experţilor oferiţi de Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova”.  Trebuie menţionat faptul că, experţii din 

cadrul Misiunii Norvegiene au oferit comentarii şi recomandări de politici 

autorităţilor penitenciare moldovene în această materie începând cu 2011, 

prin participarea în grupurile de lucru, oferirea exemplelor şi soluţiilor din 

experienţa norvegiană.  În luna mai 2013 NORLAM a organizat o vizită de 

studiu în Norvegia pentru conducerea Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare pentru a învăţa din modul de organizare a sistemului 

penitenciar norvegian, modul de recrutare, selectare şi administrare a 

personalului penitenciar, descentralizarea puterii decizionale, instruirea 

anagajaţilor etc. Cu toate acestea, prezentul proiect de lege reflectă faptul că 

doar unele propuneri minore au fost luate in considerare.  

Chiar dacă în nota informativă se invocă faptul că proiectul legii cu privire 

la sistemul administraţiei penitenciare stabileşte o nouă viziune cu privire la 

organizarea activităţii sistemului penitenciar, pentru noi este greu de 

identificat careva schimbări strategice sau sistemice. Evident, 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare își propune schimbarea denumirii în 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu toate acestea, este clar că 

această schimbare nu schimbă performanţa organizaţiei. Pur şi simplu vrem 

să atragem atenţia asupra faptului asemenea schimbări necesită resurse atât 

financiare cât şi în ore de muncă.  Schimbarea logo-ului, însemnelor, 

antetelor, referinţelor la DIP în legislaţie şi documente oficiale. Nota 

informativă nu oferă careva raţiuni ce stau la baza schimbării denumirii, iar 

noi vedem această drept o schimbare de formă şi nu de conţinut, o 

schimbare simbolică la fel ca schimbarea uniformelor, ce reprezintă doar 

unul din mulţii paşi ce trebuie făcuţi în direcţia schimbării. Prin urmare, 

încurajăm Ministerul Justiţiei să continue să întreprindă paşi concreţi şi 

semnificativi spre reformă.  

 

 

Nu se acceptă. 

Membrii grupului de lucru pentru 

modificarea cadrului normativ în 

domeniul sistemului penitenciar care a 

fost în vizită de studiu în Norvegia şi au 

preluat practic toată experienţa 

relevantă din domeniul sistemului 

penitenciar norvegian ce a fost expusă 

în proiectul prezent de lege, cu excepţia 

instruirii obligatorii a 100% din 

angajaţi prin intermediul instituţiilor 

specializate ale sistemului penitenciar 

din cauza imposibilității financiare.  

 

 

Nu se acceptă. 

Schimbări novatorii: 

- angajarea personalului în bază 

de concurs; 

- evaluarea tinerilor specialişti la 

finisarea perioadei de probă; 

- evaluarea performanţelor 

profesionale anuale, realizată în mai 

multe etape (ca în Norvegia) ş.a. 

Schimbarea denumirii autorităţii este 

impusă de către legislaţia în vigoare… 

 

 

 

 

 



Managementul penitenciar ţine în principal de lucrul cu oamenii, de la cei 

mai vulnerabili deţinuţi până la cei mai periculoşi. Personalul responsabil de 

administrarea zilnică a penitenciarului şi contactul zilnic cu un grup de 

persoane cu diverse probleme şi cerinţe, are nevoie de competenţe specifice 

şi instruire specializată pentru a putea asigura securitatea şi siguranţa în 

timp ce deţinuţii sunt trataţi uman şi cu grijă conform necesităţilor 

individuale. (a se vedea  Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul 

deţinuţilor, Regulile 46-53, Codul de Conduită a persoanelor responsabile 

de aplicarea legii și Principiile de bază pentru recurgerea la forță ș i 

utilizarea armelor de foc de către responsabilii privind aplicarea legii). Din 

păcate însă, statutul personalului penitenciar este foarte scăzut în multe ţări. 

Prea puţină atenţie se acordă recrutării şi instruirii adecvate. Marea 

majoritate a personalului penitenciar nu au aspirat la o carieră în serviciul 

penitenciar, de exemplu, mulţi sunt foşti militari, persoane care nu au reuşit 

să găsească alt loc de muncă, etc.” 

Din acest considerente, se recomandă ca salariile personalului penitenciar să 

fie adecvate pentru a evita insatisfacţiile şi actele de corupţie.  Salutăm 

intenția autorităților de a oferi anumite privilegii sociale angajaților de 

penitenciare, cu toate aceste este îngrijorător faptul că pensionarea în 

condiții înlesnite este principala motivație de a lucra în sistemul penitenciar 

pentru marea majoritate a personalului. De exemplu, condiţiile avantajoase 

de pensionare au fost menţionate drept principala motivaţie de a alege 

sistemul penitenciar de către 59% dintre corpul de comandă superior, 65% 

din corpul de comandă mediu şi de către 68% din corpul de comandă 

inferior. Salariul în sistemul penitenciar a fost menţionat drept atrăgător de 

către 40% dintre corpul de comandă mediu şi cel inferior, şi de către 

aproape 50% din corpul de comandă superior. Motive cum ar fi condiţiile 

de muncă şi de odihnă sau protecţia socială au fost indicate doar de către 

12% din corpul de comandă mediu şi inferior şi de către un procent relativ 

mai mare din corpul de comandă superior. 

Prin urmare, recomandăm remunerarea adecvată a eforturilor curente ale 

angajaţilor de penitenciar în loc de răsplătirea foarte generoasă a pensionării 

 

Se acceptă. 

Din aceste considerente selectarea se 

va realiza numai în bază de concurs iar 

pentru instruirea personalului se va 

implementa o nouă Metodologie, 

aprobată prin ordin al ministrului 

justiţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

Protecţia socială este îmbunătăţită în 

conformitate cu Ansamblul de reguli 

minime pentru tratamentul deţinuţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 



din sistem. La moment, majoritatea angajaţilor pleacă din sistemul 

penitenciar imediat după atingerea vârstei minime pentru pensionare în 

condiţii înlesnite, pe când dacă salariile, condiţiile de muncă și asigurarea 

medicală și socială actuale ar fi suficient de atrăgătoare, aceştea ar continua 

să activeze pe perioade mai îndelungate. Fluctuaţia medie anuală în sistemul 

penitenciar din Moldova este în jur de 13%, dintre care jumătate se 

concediază cu drept de pensionare, iar fiecare al treilea este un tânăr 

specialist. 

Am observat că în Moldova legile sunt foarte detaliate, ceea ce este diferit 

de tradiţia juridică norvegiană. Prin reglementarea în lege a structurii 

organizaţionale, a procedurilor de angajare, sancţiunilor disciplinare ş.a. se 

limiteză posibilitatea de a le modifica la o altă etapă. Fiind o organizaţie 

dinamică ce se adaptează la practica penitenciară internaţională, actualul 

DIP ar trebui să aibă posiblitatea de a face modificăriile necesare în modul 

de funcţionare, fără a fi necesară aprobarea Parlamentului.  

Respectiv, multe capitole ar putea fi reduse substanţial pentru selectarea 

prevederilor esenţiale şi reglementare mai detaliată în acte normative 

subordonate. Din punctul nostru de vedere, în acest mod, se asigură cadrul 

legal şi se oferă concomitent o anumită flexibilitate Ministerului Justiţiei şi 

subdiviziunilor pentru a se dezvolta, ceea ce ar garanta o practică dinamică 

şi totuşi predictibilă.  

 

 

Comentarii asupra unor capitole şi articole selectate 

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE  

Articolul 2. Principiile de bază ale activităţii 

(2) În temeiul caracterului deosebit al sarcinilor îndeplinite, care depăşesc 

Totodată, vechimea minimă de 

serviciu în sistemul peniteciar ce dă 

dreptul la pensionare a fost majorată cu 

5 ani (Legea nr.1544 din 23 iunie 1993) 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect de lege prevede 

referințe la alte acte normative aprobate 

fie prin Hotărîre a Guvernului, fie prin 

ordin al ministrului justiției sau 

directorului Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 
 



limitele raporturilor obişnuite de muncă, personalului sistemului 

admistrației penitenciareîi sînt acordate privilegii, garanţii şi compensaţii 

în conformitate cu prezenta lege și alte acte normative. 

Pentru noi este dificil de a vedea privilegiile drept principii.  

Capitolul V - STATUTUL JURIDIC AL PERSONALULUI DIN 

SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE 

Articolul 17. Personalul din sistemul administraţiei penitenciare 

(1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din 

funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special şi din salariaţi. 

Respectiv fiecare din cele trei categorii de angajaţi are un statut juridic 

diferit reglementat în legi diferite.  

(2) Statutul funcționarilor publici din cadrul sistemul administrației 

penitenciare 

este reglementată de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public. 

(3) Statutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare este reglementat de prezenta lege și este conferit 

datorită naturii atribuţiilor de  serviciu  care  implică  îndatoriri  şi  riscuri  

deosebite. Acţiunea Codului muncii se extinde asupra raporturilor de 

serviciu ale funcționarilor publici cu statut special în măsura în care nu 

este reglementată de prezenta lege. 

[…] 

(5) Salariaților din sistemul administraţiei penitenciare, care nu au statut 

de funcţionar public sau funcționar public cu statut special, angajați în 

baza contractului individual de muncă, li se aplică legislaţia muncii. 

In Norvegia, ca în majoritatea ţărilor europene, toţi angajaţii serviciilor 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Persoanele ce sunt angajate în 

domeniul sistemului penitenciar sunt 

funcționari publici (cu statut special sau 

fără), cu excepția salariaților civili ce 

de fapt sunt angajați pentru a presta 

servicii aferente domeniului sistemului 

penitenciar. E o regulă care se regăseşte 

în majoritatea ţărilor europene. În 

conformitate cu Studiul comparativ 

privind politica de angajare și sistemul 

de recrutare al personalului în 

instituțiile penitenciare și 

demilitarizarea completă a sistemului 

penitenciar, în Norvegia, toţi angajaţii 

studiază în cadrul Academiei KRUSS 

şi devin ofiţeri de penitenciare. Restul 

specialiştilor (civili) se angajează din 

afara sistemului, în bază de contract 

individual. În Norvegia, toţi angajaţii 

deţin grade speciale sau profesionale 

(echivalente după sens) şi acestea se 

acordă în dependenţă de funcţia 

deţinută. Cu cît funcţia e mai mare, 

respectiv şi gradul special e mai înalt. 

 

 



corecţionale (penitenciare şi probaţiune) sunt funcţionari publici. Adică, 

politica de angajare, politica de salarizare şi asigurare socială se bazează pe 

aceleaşi principii ca şi pentru restul funcţionarilor publici. În general, 

condiţiile specifice de muncă, salariile, pensiile, etc se stabilesc prin 

negoiere tripartidă dintre Guvern, sindicate (angajaţii) şi sistemul 

penitenciar (angajatorul).  Chiar dacă, anumitor grupuri de angajaţi li se 

aplică prevederi diferite în ceea ce priveşte orele de muncă, condiţiile de 

muncă, salarii şi pensii, ei oricum sunt funcţionari publici şi în această 

calitate se supun aceluiaşi set de reguli. În Nota Informativă se menţionează 

că proiectul de lege va contribui direct 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 trebuie angajat cu 

normă întreagă şi trebuie să aibă statut de funcţionar public. După părerea 

noastră, statutul de funcţionar public cu status special ce contină să aibă 

aceleaşi grade militare deviază de la recomandarea menţionată în Ansamnul 

de Reguli Minime pentru Tratamentul a Deţinuţilor. În sensul acestei 

recomandări, personalul penitenciar trebuie să aibă statut de funcţionar 

public, statut reglementat de legea Nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 

la Funcţia Publică şi Statutul Funcţionarului Public. Anumite priviledii, 

garanţii şi compensaţii pot fi prevăzute pentru angajaţii ce lucrează direct cu 

deţinuţii (angajaţii din serviciul regim, securitate şi pază şi din serviciul 

educativ), însă nu și pentru aparatul central al administrației penitenciare.   

 

Capitolul VI - STRUCTURA CARIEREI FUNCŢIONARULUI 

PUBLIC CU STATUT SPECIAL DIN SISTEMUL 

ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE 

Articolul 20. Categoriile funcţionarilor publici cu statut special 

(1) Funcţionarii publici cu statut special se împart în două categorii, în 

raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: 

a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nu se acceptă. 

Atît în PPP Managementul resurselor 

umane în sistemul penitenciar, cît şi în 

Studiul comparativ privind politica de 

angajare şi sistemul de recrutare a 

personalului în instituțiile penitenciare 

şi privind demilitarizarea completă a 



publici cu statut special cu studii superioare;  

b) categoria B - corpul subofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii 

publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de 

bacalaureat.  

Experţii NORLAM găsesc această categorisire în dependentă de nivelul 

studiilor drept nepotrivită, deoarece conduce la un fenomen neplăcut de 

marginalizare, stigmatizare şi chiar etichetare a subofiţerilor ca făcând parte 

dintr-un grup “inferior”. Reieşind din faptul că toţi angajaţii sunt importanţi 

pentru buna îndeplinire a sarcinilor penitenciarului, indiferent de categorie, 

grad şi funcţie, recomandăm Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova să 

ia în considere introducerea unei ierarhii (sau unor categorii) ce reies din 

natura atribuţiilor. De exemplu, conform articolului 7 din Legea cu privire 

la Funcţia Publică şi Statutul Funcţionarului Public, funcţia publică se 

clasifică în felul următor: 

a) funcţii publice de conducere de nivel superior;  

b) funcţii publice de conducere;  

c) funcţii publice de execuţie.  

Conform aceluiaşi articol 20 din proiectul de lege, alineatul (2) cele două 

corpuri de funcţionari publici cu statut special menţionate mai sus se împart 

în grade speciale, după cum urmează:  

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: 

a) general-maior de justiţie; 

b) colonel de justiţie; 

c) locotenent-colonel de justiţie; 

d) maior de justiţie; 

e) căpitan de justiţie; 

f) locotenent major de justiţie; 

g) locotenent de justiţie; 

 

B. Corpul subofiţerilor de penitenciare: 

sistemului penitenciar, DIP în comun 

cu reprezentanţii societăţii civile, 

inclusiv experţi ai NORLAM au 

argumentat în detaliu și s-a ajuns la 

concluzia că angajaţii sistemului 

penitenciar din RM nu au statut de 

militar, precum a fost în sistemul 

penitenciar din România sau în alte 

state.  

Totuşi, după demilitarizarea din 

2004 în temeiul Legii nr. 293 din 

28.06.2004, românii şi-au păstrat 

statutul special, denumind gradele 

speciale drept grade profesionale şi 

echivalîndu-le cu cele militare. Un 

exemplu concludent ar fi practica în 

domeniul sistemului penitenciar din 

Slovacia în cadrul căreia, la fel sunt 

prezente gradele speciale. 

Este de menționat că și în Norvegia 

sunt grade speciale, care după cum s-a 

menţionat – se conferă în dependenţă 

de funcţie. Astfel în RM va fi o 

reglementare clară pentru fiecare 

funcţie ce grad special va fi prevăzut, 

așa încît funcția publică de conducere 

sau de conducere de nivel superior nu 

va avea un grad special mai mic decît 

subalternii.  

 

 

 

 



a) plutonier adjutant de justiţie; 

b) plutonier major de justiţie; 

c) plutonier de justiţie; 

d) sergent major de justiţie; 

e) sergent de justiţie. 

 

Din punctul nostru de vedere, folosirea în continuare a gradelor militare 

vechi contrazice statutul de funcţionar public. Această diferenţiere în 

corpuri de comandă superior şi inferior, în grade speciale care sunt de fapt 

militare este o reminiscienţă sovietică pe care vă sfătuim să o revedeţi şi 

schimbaţi pentru a apropia sistemul moldovenesc de practica şi standardele 

Europene. În plus, este inutil numărul mare de grade care nu corespund 

funcţiei deţinute și nici nu reprezintă o subordonare clară după grad, din 

moment de ce un şef de penitenciar poate avea un grad special mai jos decât 

subalternii săi. Devine evident că rolul acestor grade speciale rezidă doar în 

privilegiile şi adaosurile la salariu aferente. Reiterăm, ne vine greu să 

înţelegem de ce ar vrea legiuitorul şi Ministerul Jusiţiei să menţină gradele 

militare din moment ce acest lucru este în conflict cu prevederea 6.5.6 din 

Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiţiei, care prevede expres „demilitarizare completă” a sistemului 

penitenciar. Proiectul actual listează 13 grade militare şi singura schimbare 

este că se numesc grade „speciale”.  

Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor ale Naţiunilor 

Unite, prevede că personalul penitenciar trenuie organizat anume într-o 

ierarhie civilă şi nu militară. Un manual mai recent Cum asigurăm că 

standardele funcţionează (Making Standards Work detaliază regulile ONU 

şi sugerează că:  

“Un penitenciar nu trebuie să aibă organizare militară. O structură supra-

ierarhizată şi abordarea militară inhibă responsabilitatea individuală a 

angajatului, reducere implicarea personală şi tratamentul indivitual”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



În conformitate cu această recomandare, multe state Europene au adoptat o 

organizare penitenciară civilă sau şi-au trasformat penitenciarele din 

organizaţii militare în civile. Este de înţeles că autorităţile moldovene 

doresc să ofere anumite privilegii angajaţilor sistemului penitenciar, şi 

atunci recomandăm acordarea aceloraşi privilegii angajaţilor de la un 

anumit nivel (de ex. tuturor angajaţiilor din pază sau şefiilor de sectoare, 

etc), pentru că în caz contrar devine inechitabil.  

În acelaşi proiect de lege, în articolul 40 se prevăd grade de calificare.  

Articolul 40.Categoriile de calificare 

(1) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare se stabilesc următoarele categorii de calificare: 

a) Specialist de categoria superioară; 

b) Specialist de categoria I; 

c) Specialist de categoria II. 

Ierarhizarea personalului după grade speciale, grade calificare în paralel cu 

ierarhia după funcţii face structura ierarhică complicată şi confuză. 

Respectiv, recomandăm introducerea unui structuri organizaţionale simple, 

logice şi mai asemănătoare practicii europene, de exemplu prin împărţirea 

funcţiilor în dependenţă de rolul în organizaţie. Aceasta este practica în 

ţările scandinave, în Anglia, Statele Unite ale Americii ş.a. Experţii 

NORLAM recomandă excluderea ierarhiei duble (în art. 20, art. 40) şi 

alinierea gradelor la funcţiile deţinute, nivelul de responsabilitate şi 

competenţă decizională. În același scop, încurajăm autorităţile moldovene 

să introducă un sistem de management la nivel de penitenciar şi 

subdiviziuni preponderent orizonal şi mai puţin vertical. De examplu, 

gardienii şi angajaţii din sector trebuie să se subordoneze şefului de sector. 

Şefii de sectoare dintr-un bloc de detenţie – unui şef de bloc, şefii de bloc – 

şefului de penitenciar. În acest mod s-ar asigura așa numitul micro-

management. La moment, în Moldova angajaţii ce lucrează într-un sector se 

subordonează la diferiţi şefi de servicii (regim, pază şi securitate, sau 

educativ), iar șeful de sector nu are nici o putere deciozională în sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aceast lucru crează concurenţă şi chiar conflicte între cele două servicii.  

 

Capitolul VII - SELECTAREA, NUMIREA, EVIDENŢA, 

EVALUAREA, AVANSAREA, FORMAREA PROFESIONALĂ A 

FUNCŢIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL 

Articolul 22. Condiţiile pentru a candida la o funcţie cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare 

(1) Pot  dobîndi  calitatea  de  funcţionar  public  cu  statut  special  din  

sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc 

următoarele condiţii: 

[…] 

j) nu sînt membri a unui partid sau organizaţii social-politice. 

Din experiența norvegiană, implicarea angajaților în politică și dezbateri 

pulice este binevenită și încurajată, din moment ce o astfel de implicare este 

benefică atât pentru public, care poate afla mai multe din cunoștințele și 

experiența personalului penitenciar și viceversa, este benefică pentru 

angajat din moment ce îi sporește competența și atitudinea civică. Drept 

exemplu, putem menționa un fost expert NORLAM, șef de penitenciar care 

a fost aleasă în calitate de primar și respectiv este temporar suspendată din 

funcția deținută în cadrul Serviciilor Corecționale.  

Articolul 22, alineatul (3) litera c) prevede testarea obligatorie la poligraf 

înainte de angajare și promovare. Experții NORLAM sunt categoric 

împotriva acestei măsuri, din considerentul că testul la poligraf, din punctul 

nostru de vedere, nu este credibil sau potrivit pentru acest scop, în plus, 

poate fi umilitor pentru angajat. Restul măsurilor prevăzute de acest articol, 

cum ar fi evaluarea psihologică, testarea aptitudinilor urmate de declaraţia 

veniturilor şi intereselor financiare vor acoperi suficient nevoia de a verifica 

integritatea canditaţilor.  

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Proiectul Legii interzice dea fi 

membru de partid precum și a 

organizațiilor social-politrice pe 

perioada desfășurării atribuțiilor de 

serviciu. Totodată, art. 78 al proiectului 

prevede că raporturile de muncă se 

suspendă în cazul în care acesta se 

înregistreză ca candidat electoral în 

condițiile legii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

În conformitate cu Legea nr. 269 din 

12 decembrie 2008 privind aplicarea 

testării la detectorul comportamentului 

simulat (poligraf), testarea se 

efectuează cu respectarea drepturilor şi 



Articolul 23. Măsurile pentru asigurarea integrităţii profesionale 

(1) Subdiviziunea specializată a Administraţiei întreprinde măsuri pentru 

asigurarea integrităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut 

special, prin monitorizarea stilului de viaţă, cu respectarea dreptului la 

viaţa intimă, familială şi privată a acestuia, pentru identificarea 

corespunderii: 

a) nivelului de trai al funcţionarului public cu statut special cu nivelul legal 

de remunerare a acestuia şi a persoanelor cu care locuieşte împreună; 

b) conduitei funcţionarului public cu statut special cu exigenţele de 

conduită ireproşabilă, stabilite în Codul de etică şi deontologie al 

funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare aprobat prin ordinul ministrului justiției. 

Experţii NORLAM recomandă ferm analizarea acestui articol prin prisma 

Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolului 8 – Dreptul la 

respectarea vieţii private şi de familie, precum şi jurisprudenţa relevantă a 

Curţii Europene. Mai ales, suntem îngrijoraţi că formularea extinsă a 

prevederii art. 23 în litera b) creează posibilitatea unui interpretări şi aplicări 

arbitrare şi abuzive.   

Articolul 24. Încadrarea însistemul administraţiei penitenciare 

(1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin 

următoarele modalităţi: 

a) concurs 

b) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt din 

ţară şi de peste hotare pentru pregătirea personalului de penitenciare; 

c) transfer, inclusiv a militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special 

de la alte autorități publice de apărare naţională, securitate a statului şi 

ordine publică; 

d) promovarea. 

Misiunea NORLAM are o părere negativă faţă de angajarea în câmpul în 

sistemul penitenciar fără concurs a oricăror categorii de personal, chiar dacă 

deţin studiile cuvenite. Chiar și atunci când un candidat deține titlurile 

libertăţilor omului. Astfel, conform 

prevederilor Legii menționate, refuzul 

testării atît obligatorii, cît și benevole 

nu poate constitui unicul temei pentru 

refuzul angajării persoanei. 

La art. 23 alin. (1) lit. b), întru 

evitarea interpretărilor extinse a normei 

se completează cu textul „în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 25 alin. (4) și 

(5) al proiectului de lege, absolvenții 

instituțiilor de învățămînt de profil, sunt 

obligați să participe la concurs pentru a 

se angaja în sistemul penitenciar. 

Analogic cu sistemul penitenciar, este 

încadrarea în domeniul public conform 

Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire 

la funcționarul public și statutul 

funcționarului public ce de asemenea 



oficiale de calificare cerute, acesta oricum poate fi persoana nepotrivită 

funcţiei pentru care aplică. Funcţionarului în funcţie de conducere trebuie să 

i se ofere autoritatea de a decide asupra componeneţei personalului pe care 

îl are în subordine. Mai mult decât atât, încadrarea în sistemul penitenciar 

fără concurs crează premise pentru cumătrism şi suspiciuni în acest sens. În 

mod corespunzător, alineatul (3) a articolului 36 recomandăm să fie exclus 

din aceleaşi motive. Transferul, fără concurs, a militarilor şi funcţionarilor 

cu statut special din alte autorități publice de apărare naţională, securitate a 

statului şi ordine publică contravine scopului de demilitarizare a sistemului 

penitenciar.  

Articolul 24, alineatul (3) La concurs pot participa, în calitate de 

observatori, reprezentanți ai societății civile.  

NORLAM recomandă includerea în calitate de observatori şi a membrilor 

sindicatelor ce reprezintă angajaţii, având în vedere faptul că rolul principal 

al acestora este de a asigura respectarea principiilor egaliăţii, concursului 

transparent, încadrarea şi promovarea pe baza meritelor profesionale, atât în 

interesul angajatului cât şi în interesul angajatorului. Respectiv, sugerăm 

modificarea articolului 4 Consultarea obligatorie a organizaţiilor sindicale 

reprezentative, conform acestei recomandări.  

Articolul 29 se referă la jurământul de credinţă depus de către funcţionarul 

nou angajat. Cu toate că jurământul pare a fi relevant, experţii NORLAM 

consideră că depunerea acestuia în faţa directorului Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, în faţa şefilor instituţiilor din 

subordinea acesteia, în prezenţa a cel puţin doi martori este o măsură 

excesivă şi într-o anumită măsură respectând tradiţia militară.  Acest proces 

implică multe resurse şi pierdere de timp, mai ales având în vedere faptul că 

acest jurământ este puţin probabil să prevină un angajat rău intenționat de la 

comiterea unei ilegalităţi. Dacă se consideră necesar, NORLAM recomandă 

includerea jurământului de credinţă în contractul de muncă semnat de 

angajat.  

prevede tranferul și promovarea  ca 

metode de încadrare în cîmpul muncii 

fără a fi supus repetat consursului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este de menționat că prin sintagma 

„reprezentanți ai societății civile” se 

înțelege inclusiv și reprezentanți ai 

organizațiilor sindicale ce vor avea 

posibilitatea de a participa în calitate de 

observator la concursul de ocuparea a 

funcțiilor publice cu statut special 

vacante. 

 

 

Nu se acceptă. 

Într-o atmosferă oficială, conform 

Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 depun 

Jurămîntul şi fucnționarii publici dar nu 

au nicidecum statut de militari. 

 

 

 

 



Secţiunea a 4-a. Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici 

cu statut special 

Deşi recunoaştem necesitatea unor mecanisme de supraveghere şi control, 

aceste măsuri trebuie introduse cu precauţie din considerentul că excesul de 

supraveghere împiedică spiritul de iniţiativă, dezvoltă resentimente, scade 

moralul şi reduce motivaţia.  

Experţii norvegieni sunt îngrijoraţi de actuala formulare a articolelor 34 şi 

35. Având în vedere faptul că consecinţele evaluării activităţii profesionale 

sunt atât de drastice (avansare, concediere, stabilirea sporurilor la salariu, 

etc), recomandăm reglementarea mai detaliată a modului de evaluare în acte 

interne aprobate de Ministerul Justiţiei sau preluarea procedurilor aplicabile 

tuturor funcţionarilor publici.  

Articolul 34. Procedura de evaluare a activităţii profesionale 

(1) Conducătorii direcţi ai funcţionarilor publici cu statut special sînt 

obligaţi să completeze şi să noteze anual, în fişa de evaluare a activităţii, 

performanţele profesionale individuale obţinute în anul precedent de 

aceştia. 

(2) În urma evaluării activităţii profesionale, funcţionarului public cu 

statut special  i  se  acordă  unul  dintre  următoarele  calificative: „foarte  

bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. 

(3) Rezultatele evaluării activităţii profesionale a funcţionarului public 

cu statut special se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la: 

a) avansarea sau menţinerea în trepte de salarizare, stabilirea 

indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu; 

b) promovarea într-o funcţie publică cu statut special superioară; 

c) acordarea următorului grad special; 

d) conferirea unui grad de calificare superior; 

e) concedierea din funcţia publică cu statut special. 

Pentru a evita evaluarea părtinitoare şi acordarea de favoruri personale, 

recomandăm ca evaluarea anuală a activităţii profesionale să includă mai 

 

 

 

Se acceptă. 

Procedura evaluării performanţelor 

profesionale anuale a fost introdusă de 

Cancelaria de Stat drept una novatorie, 

fiind preluată din ţările UE, avînd 

susţinerea integrală a experţilor 

europeni, iar în partea ce ține de 

reglementarea mai detaliată, precum și 

alte mențiuni făcute de către NORLAM 

acestea vor fi reglementate în 

Regulamentul evaluării activității 

profesionale, aprobat prin ordin al 

ministrului justiției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mult decât o persoană, să includă cel puţin doi reprezentanți din conducere. 

În caz contrar, se crează teren favorabil pentru corupţie şi schimb de 

beneficii sau favoruri. În schimbul folosirii calificativelor „bine”, 

„nesatisfăcător”, etc, propunem introducerea unor criterii de evaluare clare 

şi a unui sistem bazat pe punctaj.  

Articolul 35. Efectele rezultatelor insuficiente în evaluarea activităţii 

profesionale 

(1) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare care a obţinut calificativul ”satisfăcător” nu poate fi avansat 

în funcţie, grad special sau grad de calificare în anul următor. 

(2) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare care a obţinut calificativul ”nesatisfăcător” nu poate fi 

avansat în grad special sau în categoria de calificare în anul următor şi 

urmează a fi trecut într-o funcţie inferioară, […] Funcţionarul public cu 

statut special care nu acceptă trecerea în funcţia inferioară va fi concediat 

din funcţie, în temeiul art. 83 alin. (1) lit. d). 

(3) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare care deţin funcţii de execuţie cu coeficientul de ierarhizare 

minim, notaţi cu calificativul ”nesatisfăcător”, prin derogare de la 

prevederile alin. (2), se menţin în funcţiile deţinute pînă la următoarea 

evaluare a activităţii profesionale anuale. În cazul obţinerii în anul următor 

a calificativului “nesatisfăcător”, vor fi concediați din funcţie, în temeiul 

art. 83 alin. (1) lit. d). 

(4) Funcționarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare notaţi cu calificativul ”nesatisfăcător”, în anul următor 

trecerii într-o funcţie inferioară, potrivit alin. (2), vor fi concediați din 

funcţie, în temeiul art. 83 alin. (1) lit. d). 

Este clar că angajații cu performantă nesatisfăcătoare nu merită a fi 

promovați sau ar trebui concediați, în același timp, acestor angajați trebuie 

să li se acordre șansa de a se îmbunătăți. Mai mult decât atât, angajatul are 

dreptul să știe când rezultatele activității sale nu au satisfăcut așteptările 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



conducerii.   

Din acest motiv, recomandăm desfășurarea unor conversații individuale 

(discuție de apreciere) între conducător și subaltern în care primul oferă un 

feed-back (o apreciere, o evalure) și în același timp o îndrumare. 

Recunoașterea unor resultate insuficiente în activitatea angajatului ar trebuie 

să aducă cu sine datoria conducătorului de oferi susținere, încurajare și 

îndrumare pentru a spori înțelegerea și îmbunătățirea performaței 

angajatului. Angajatului trebuie să i se ofere o perioadă de probă pentru a se 

îmbunătăți, urmată de o evaluare repetată înainte de luarea deciziei finale de 

concediere. În Norvegia, sindicatele participă în mod obligatoriu în acest 

proces asigurând respectarea drepturilor angajatului. Recomandarea 

menționată va ajuta conducerea sistemului penitenciar din Moldova în 

rezolvarea și diminuarea problemei identificate de experții contractați de 

Uniunea Europeană pentru Evaluarea Supremației Legii si Administrării 

Justiției pentru Programarea Sectorială Extinsă din 2011:  

158. […] Sistemul de administrare a instituțiilor penitenciare este foarte 

vertical. Drept urmare, colaboratorii instituției nu obisnuiesc să-si expună 

opiniile sau să intre in discuții cu superiorii lor, de cealaltă parte, 

conducerea nu este obisnuită să primească critici. Astfel că nu există o 

legătură suficientă de feedback la nivelul de jos si de mijloc al sistemului 

penitenciar care ar face posibilă generarea unei schimbări. 

 

Capitolul VIII – DREPTURILE, CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI 

ÎNDATORIRILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI CU STATUT 

SPECIAL 

După cum am menționat inițial, Misiunea NORLAM vede acest proiect de 

lege drept comprehensiv. Conținutul detaliat al capitolului VIII ar putea fi 

mai bine reglementat în instrucțiuni și alte acte normative subordonate legii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 



ceea ce ar face ajustarea lor mai facilă în timp.  

Articolele 47 și 48 asigură în mod profund și explicit drepturilor 

funcționarilor publici cu statut special și a supravețuitorilor acestuia 

împotriva accidentelor și incidentelor produse fără vina angajatului. 

NORLAM susține grija autorităților față de angajați.  

Articolul 64 enumeră interdicțiile funcționarului public cu statut special. 

Noi observăm că unele din interdicții consituie infracțiuni și sunt 

reglementate de Codul Penal, prin urmare este inutil a le repeta în această 

lege.  

 

 

Concluzie 

Suntem îngrijorați de faptul că proiectul de lege nu contribuie la realizarea 

obiectivului expres prevăzut în Strategia de Reformă a Sectorului Justiției, 

adică demilitarizarea personalului penitenciar. NORLAM recomandă cu 

fermitate renunțarea la grade, organizare și cultura militară în sistemul 

penitenciar.  

Prin acest proiect de lege, autoritățile Republicii Moldova au oportunitatea 

de a descentraliza și demilitariza managementul sistemului penitenciar, ceea 

ce va duce la apropierea Moldovei de standardele și practica europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Este de menționat că răspunderea 

penală nu înlătură și răspunderea 

desciplinară, după caz. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Conform Concepţiei reformei 

militare, aprobate prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova 

nr.1315-XV din 26 iulie 2002, Forţele 

Armate constituie fundamentul 

întregului sistem de asigurare a 

securităţii militare a statului şi sînt 

compuse din Armata Naţională, 

Trupele de Grăniceri (din anul 2012 în 

subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne, cu denumirea Departamentul 

Poliţiei de Frontieră) şi Trupele de 

Carabinieri. Drept urmare, 

Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare, Inspectoratul General al 



Poliţiei al MAI, Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi 

Securitate, Serviciul de Protecţie şi 

Pază de Stat şi Serviciul Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale al 

MAI nu fac parte din structurile 

militare, iar colaboratorii autorităţilor 

în cauză nu au statut de militari.  

Această prevedere este conţinută şi 

în alte acte legislative. Astfel, după 

cum s-a menţionat anterior, statutul 

militarilor în termen şi al celor angajaţi 

prin contract (ofiţeri şi subofiţeri 

militari) cade sub incidenţa Legii 

nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu 

privire la pregătirea cetăţenilor pentru 

apărarea Patriei şi Legii nr.162-XVI din 

22 iulie 2005 cu privire la statutul 

militarilor care reglementează şi 

acordarea gradelor militare, iar statutul 

juridic al colaboratorilor sistemului 

penitenciar, precum şi a celorlalte 

organe de drept, este stabilit prin legi 

speciale. 

De asemenea, conform Legii cu 

privire la sistemul penitenciar, 

colaboratorii au dreptul să se asocieze 

în sindicate, pentru apărarea drepturilor 

şi intereselor lor, acest drept nefiind 

acordat militarilor. 

Reieşind din cele expuse anterior 

putem conchide că, colaboratorii 

sistemului penitenciar nu au atribuit 



statut de militari, iar Departamentul 

Instituţiilor Penitenciare nu este în 

componenţa Forţelor Armate.  

Totuşi, în condiţiile în care Planul de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, la pct.6.5.6 prevede 

demilitarizarea completă a sistemului 

penitenciar, constatăm că acest concept 

se referă de fapt la problema 

mentalităţii şi organizării activităţii în 

stil militar. 

Astfel, procesul demilitarizării totale 

a sistemului penitenciar, trebuie definit, 

drept un complex de activităţi menite să 

contribuie la schimbarea mentalităţii de 

tip militar, care generează constant o 

atitudine rigidă şi conformism din 

partea personalului penitenciar, fiind 

astfel un obstacol direct în dezvoltarea 

serviciului penitenciar cu rol de 

siguranţă şi reintegrare a deţinuţilor. În 

acest sens e de menţionat faptul că 

experienţa României, în privinţa 

procesului demilitarizării sistemului 

penitenciar, a fost una diferită faţă de 

ceea ce este necesar a realiza în 

Republica Moldova.  

Prin urmare, din descrierea realizată 

în secţiunea anterioară, conchidem că 

în scopul alinierii sistemului 

penitenciar român la normele şi 

practica europeană, Administraţia 



Naţională a Penitenciarelor a fost 

nevoită să renunţe la statutul de militar 

atribuit personalului, pe cînd 

colaboratorii sistemului penitenciar 

moldovenesc nu au statut de militari. 

Deci, reformarea sistemului 

penitenciar trebuie să urmărească în 

primul rînd scopul sporirii capacităţilor 

profesionale ale personalului sistemului 

penitenciar de punere în executare a 

pedepselor şi măsurilor privative de 

libertate, cu asigurarea respectării 

drepturilor persoanelor private de 

libertate. În acest sens, în procesul de 

“demilitarizare a sistemului 

penitenciar” urmează a fi atribuit 

colaboratorilor sistemului penitenciar a 

calităţii de funcţionar public cu statut 

special, pentru toţi angajaţii sistemului 

penitenciar, cu excepţia personalului 

tehnic. 

10. Procuratura Generală Redacţia propusă de autorii proiectului este inacceptabilă, 

deoarece legea este evazivă şi neclară. In primul rînd, proiectul 

conţine un şir întreg de norme care sînt transpuse din Codul muncii 

şi urmează a fi excluse sau incluse în Contractul colectiv al 

instituţiei /de ex. art. art. 59,60,75,76,77,78,79,81,82/.  

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 



 

 

 

 

 

 

 

În rîndul doi, proiectul prevede un şir de norme generale ce 

ţin de subiecte importante, cum ar fi statutul special al funcţionarilor 

publici, modul de promovare, selectare, transferare a funcţionarilor, 

dar care vor fi stabilite sau aprobate prin ordinul ministrului justiţiei. 

Astfel, în proiect există circa 30 de norme care fac referire la 

aprobarea ulterioară prin ordinul ministrului justiţiei a unor reguli, 

care considerăm că trebuie să fie stabilite prin lege.  

 

De asemenea, în „Dispoziţii finale" se conţin propuneri  de 

modificare a unui alt act legislativ şi anume, a Codului de executare, 

ceia ce nu este corect din punct de vedere al tehnicii legislative. 

Potrivit Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative 

propunerile de modificare urmează a fi înaintate  printr-un proiect 

separat cu o notă de argumentare.  

 

Textul proiectului legii, în integralitatea sa, se recomandă a fi 

revizuit în sensul expunerii prevederilor într-un stil juridic, adică 

evitînd naraţiunile şi utilizînd un limbaj simplu, clar şi conchis , 

pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor 

gramaticale şi de ortografie.  

 

Avînd în vedere referinţele formulate, precum şi importanţa 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

O practică similară se regăsește și în 

privința statutului polițistului 

reglementat prin Legea nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea 

poliției și statutul polițistului. 

 

 

Nu se acceptă. 

Este imposibil și chiar inutil de a 

include într-un proiect de lege toate 

regulamentele necesare, luînd în 

considerare și faptul că sunt anumite 

chestiuni ce sunt mai flexibile decît o 

cere procedura de modificare Legii. 

 

 

Nu se acceptă. 

Nu este clară referința facută 

deoarece nu se poate indentifica o astfel 

de normă în Legea nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele 

legislative. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 



instituţională a proiectului actului normativ, considerăm oportună 

crearea unui grup comun de lucru, în cadrul căruia să fie convocaţi 

reprezentanţi de la instituţiile publice relevante, pentru dezbateri 

referitoare la activitatea abordată în prezentul Proiect de lege, în 

vederea asigurării perfecţionării conţinutului acestuia.  

Nu se acceptă. 

Proiectul a fost elaborat de membrii 

grupului de lucru creat de 

Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare, analizînd experiența 

statelor Uniunii Europene. 

11. Centrul pentru 

Drepturile  Omului 
Modificările ce urmează a fi înaintate corespund prevederilor Legii 

nr. 780-XV  din  27.12.2001 privind actele legislative. Este salutabilă 

adoptarea unei Legi ce reglementează activitatea sistemului penitenciarelor, 

fiind stabilit statutul funcționarilor din cadrul autorității respective, 

facilitățile, garanțiile și compensațiile oferite pentru activitatea pe care o 

desfășoară. 

Astfel autoritățile ce asigură Administrarea sistemului penitenciar 

vor fi responsabile de asigurarea drepturilor fundamentale ale persoanelor 

care le au în custodia sa, fiind obligate să nu tolereze acțiuni de tortură sau 

de corupție, scopul principal fiind  asigurarea legalității și funcționarea 

normală a sistemului penitenciar. Pe de altă parte este benefic pachetul de 

garanții materiale, sociale și de formare profesională care le sunt oferite 

funcționarilor din cadrul sistemului penitenciar, ori activitatea acestora 

implică activitate cu un grad sporit de stres, pericol și uzură profesională. 

Acest fapt va constitui o garanție pentru angajați în vederea asigurării 

eventualelor riscuri în condițiile unui serviciu cu grad sporit de pericol. 

 

Un singur articol care ar putea într-un fel leza drepturile 

funcționarilor angajați în sistemul penitenciar este includerea termenului de 

probă de un an  - art. 26 alin. (4) Proiectul Legii. acest termen conform 

părerii noastre este un termen excesiv, fiind recomandată scăderea acestuia 

pînă la 6 luni, analogic termenului de probă pentru funcționarii publici din 

autoritățile publice – art. 31 alin. (4) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu 

privire la funcția publică și la statutul funcționarului public..  

Reieşind din cele expuse mai sus,  Oficiul avocatului poporului sprijină 

iniţiativa de adoptarea a  Legii cu privire la sistemul administrației 

penitenciare.   

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În perioada termenului de probă 

Funcționarul Public Statut Special va 

participa în cadrul pregătirii iniţiale 

obligatorii care urmează a fi de 2 luni 

pentru ofiţeri şi 6 luni pentru subofiţeri, 

iar în restul 6 luni urmează să se 

manifeste în activitatea de serviciu. 

 

 



12. Comisia Electorală 

Centrală 
Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege cu privire 

la sistemul administraţiei penitenciare şi propune, în limita competenţei, cu 

titlu de recomandare, completarea proiectului cu un articol nou, Noţiuni 

generale, în care să se regăsească următoarele noţiuni definite în diverse 

articole ale proiectului, după cum urmează: 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor - noţiune definită la art. 9 

alin. (1) din proiect; 

Instituţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 

art. 8 alin. (2); 

Subdiviziuni subordonate (art. 10); 

Grup de rezervă (art. 85); 

Grup de retragere (art. 85); 

Rezervist (art. 86) în sensul prezentei legi, întrucît noţiunea de 

rezervist este reglementată şi în Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu 

privire la statutul militarilor, iar potrivit Dicţionarului explicativ al limbii 

române, prin rezervist se înţelege „persoană care, după ce a efectuat 

serviciulmilitar, a trecut în rîndul cadrelor de rezervă ale armatei"; 

Comisia de disciplină (art. 94); 

Răspundere patrimonială (art. 96); 

Funcţionar public; 

Funcţionar public cu statut special; 

Instituţii penitenciare - prevăzut la art. 11 alin. (1); 

Penitenciar de tip deschis; 

Penitenciar de tip semiînchis; 

Penitenciar de tip închis; 

Penitenciar pentru minori; 

Penitenciar pentru femei; 

Case de arest; 

Spitale penitenciare. 

Totodată, la elaborarea regulamentului privind activitatea 

instituţiilor penitenciare rugăm să se ţină cont de prevederile punctelor 36-

37 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi 

actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu Legea nr. 780 din 

27.12.2001 cu privire la actele 

legislative, în partea ce ține de 

uniformizarea termenilor juridici, este 

inacceptabil de a da definiții noțiunilor 

atît timp cît nu există o Lege unică 

pentru funcționarii publici cu statut 

special din toate sferele ce se expun 

unui risc deosebit. Or, aceste noțiuni ar 

putea fi interpretate abuziv conform 

intereselor personale. 

Cu referire la prevederile alin.(4) 

art.86 al proiectului - Ministerul 

Justiţiei va iniţia procedura încheierii 

unui protocol cu Ministerul Apărării în 

scopul înfiinţării grupei de evidenţă 

„sistemul administraţiei penitenciare”, 

specialitatea „penitenciare” pentru 

ofiţerii şi subofiţerii de penitenciare 

trecuţi în rezervă cu grade speciale 

echivalente. Clasele de evidenţă în 

rezervă se vor stabili prin ordin al 

ministrului justiţiei. 

Deci, nu vorbim de o evidenţă în 

cadrul Centrelor militare ale Forțelor de 

apărare cum a fost pînă în prezetnt, ci 

de o evidenţă separată pentru rezerviştii 

sistemulșui administrației penitenciare. 

 

 



Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, pentru asigurarea exercitării 

dreptului de vot de către persoanele condamnate. 
în rest, proiectul se acceptă. 

 

13. Ministerul Economiei Art.ll, alin.(6) face referire la Deciziile privind suspendarea 

activităţii instituţiilor penitenciare, crearea şi lichidarea sectoarelor 

distincte de detenţie, care se aprobă de ministrul justiţiei, prevăzute la alin. 

(10), dar însăşi alin.(10) nu se regăseşte în prezentul articol.  

Art.19 Funcţionarii publici cu statut special debutanţi şi 

definitivi 

Reieşind din prevederile Legii nr.l58-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), noţiunea 

de „funcţionari publici cu statut special definitivi" nu este prevăzută în 

Legea sus notată. Astfel, aceasta urmează a fi exclusă, întrucît, dacă 

e să facem referire la perioada de probă, în cazul funcţionarilor cu 

statut special constituie 1 an, conform art.26, alin.(4) din proiect, 

persoana este confirmată în funcţia publică, dacă a obţinut la 

evaluarea activităţii profesionale cel puţin calificativul „satisfăcător", 

astfel excluzînd necesitatea denumirii de funcţionar public cu statut 

special definitiv. 

 

De asemenea, la art.195, alin.(6) cu privire la abrogarea Legii 

nr.1036 din 17.12.1996 urmează a fi notat cu alin. (9). 

 

 

 

 

În cele din urmă, remarcăm asupra faptului că, conform 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Alin. (6) este a art. 99 din proiectul 

de lege, iar alin. (1) – (8) este din 

norma modificată în Codul de 

executare, art. 195. 

 

 



prevederilor art.37 al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administ raţiei 

publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2003, nr.208-210, art.783), „la elaborarea proiectului de act 

normativ, grupul de lucru întocmeşte o notă de argumentare 

(informativă), semnată de persoana responsabilă" . 

Se acceptă. 

14. Oficiul Central de 

Probațiune 
În prevederile art. 14 alin. (2) lit. p), după sintagma ,,să 

înlesnească, prin stabilirea unor contacte preliminare", de introdus 

cuvintele ,,cu organele de probaţiune şi". 

Drept argument în acest sens serveşte art. 11 al Legii nr. 8 din 

14.02.2008 cit privire la probaţiune, prin care organul de probaţiune în 

colaborare cu administraţia penitenciarului contribuie la pregătirea 

către liberare a condamnaţilor.  

De asemenea, potrivit art. 7 alin. (5) al Legii nr. 297 din 

24.02.1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie, organele de probaţiune acordă asistenţă, susţinere 

şi consiliere persoanelor eliberate din locurile de detenţie, asigură 

adaptarea lor socială în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Primăria mun. Chișinău Potrivit art. 52 alin. 1) al proiectului vizat „Funcţionarul public cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul, în limita 

disponibilului, la atribuirea unei locuinţe de serviciu în modul stabilit de 

Guvern, dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, el/ea sau 

soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit 

locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.,, Atragem atenţia 

că a fost exclusă obligativitatea adminsitraţiei publice locale de a acorda 

colaboratorilor de poliţie şi judecătorilor spaţiu locativ. Prin urmare, 

considerăm că necesită a fi concretizat din care fond de locuinţe funcţionarii 

cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare vor fi asiguraţi cu 

locuinţe de serviciu. Or, administraţia publică locală nu dispune de spaţiu 

locativ liber, nu se construiesc apartamente de serviciu şi nici nu există o 

Nu se acceptă. 

Conform prevederilor alin.(1) art.52 

al proiectului - Funcţionarul public cu 

statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare are dreptul, 

în limita disponibilului, la atribuirea 

unei locuinţe de serviciu în modul 

stabilit de Guvern, dacă, în localitatea 

unde îşi desfăşoară activitatea, el/ea sau 

soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în 

proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă 

de către autorităţile administraţiei 



strategie de soluţionare a problemei asigurării cu spaţiu locativ de serviciu. publice locale.  

Deci, se prezumă asigurarea cu 

spaţiu locativ în limita disponibilului 

Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor şi nici de cum nu a 

APL. Mai mult ca atît, unele instituţii 

penitenciare din Chişinău şi din alte 

unități administrativ-teritoriale dispune 

încăperi în cămine pe care le oferă 

angajaţilor pe parcursul activităţii în 

cadrul sistemului penitenciar. 

16. Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Potrivit notei informative prezentate, scopul şi obiectivele care au 

generat adoptarea proiectului constă 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 şi demilitarizarea completă a sistemului penitenciar. 

Perfecţionarea cadrului legal de activitate al sistemului penitenciar 

constituie una din recomandările Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, or 

respectarea şi implementarea de către Republica Moldova a angajamentelor 

stipulate în tratatele internaţionale reprezintă o prerogativă a organelor 

abilitate cu asemenea atribuţii. Consiliul Superior al Magistraturii 

menţionează că sistemul administraţiei penitenciare este un element esenţial 

şi indispensabil al statului de drept, care reprezintă instrumentul de 

corectare şi protecţie a cetăţeanului. Prin instruirea continuă şi motivaţia 

angajaţilor sistemului administraţiei penitenciare, urmează a fi formaţi 

profesionişti capabili să realizeze calitativ obiectivele puse în sarcina 

sistemului administraţiei penitenciare. 

E remarcabil faptul că prezentul proiect de lege stabileşte o nouă 

viziune cu privire la organizarea activităţii sistemului administraţiei 

penitenciare sub aspect structural, acesta urmînd a fi organizat în 

Se acceptă. 



Administraţia Naţională a Penitenciarelor, subdiviziuni subordonate, 

instituţii penitenciare, întreprinderi de stat şi asociaţiile acestora. O altă 

prevedere importantă evidenţiată în proiectul propus spre avizare ţine de 

angajarea în sistemului administraţiei penitenciare în bază de concurs şi 

evaluarea periodică a angajaţilor, de testare psihologică, testare a integrităţii 

profesionale, or, anume aceste condiţii sunt eficiente pentru prevenirea 

corupţiei şi pentru asigurarea integrităţii profesionale a angajaţilor. 

17. Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

1. La art.14 alin.(3) urmează de modificat sintagma „în conformitate 

cu prevederile legislaţiei cu privire la protecţia datelor cu caracter personal" 

cu sintagma „ în conformitate cu legislaţia în vigoare", deoarece cadrul 

legal în vigoare prevede şi alte acte legislative în domeniul informaţional 

care urmează a fi respectat în mod obligatoriu (Legea nr. 467-XV din 

21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, 

Legea nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre e.t.c). 

 

2. Ar fi oportun de expus denumirea Capitolului VI din proiectul de 

lege în următoarea redacţie "Clasificarea funcţiilor publice cu statut special 

din sistemul administraţiei penitenciare". 

 

 

 

3. Art. 19: 

3.1 alin. (2) după cuvintele „persoanele care ocupă" de completat cu 

cuvintele "pentru prima dată". 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În cap.VI nu se reglementaează doar 

clasificarea funcțiilor publice cu statut 

special, ci se stabilește și prevederile cu 

referire la funcționarul public cu statut 

special debutanţi și definitivi. 

 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea dată nu reflectă toate 

situațiile în care funcționarul public cu 

statut special poate avea statut de 

debutant. Un exemplu ar fi persoana 

care anterior a exercitat funcția publică 

cu statut special dar nu a fost confirmat 

în funcție după expirare perioadei de 



 

 

3.2 la alin.(3) şi pe parcursul textului urmează de modificat noţiunea 

„funcţionar public cu statut special definitiv" deoarece practica legislativă în 

domeniu prevede doar delimitarea celor debutanţi, statutul de "definitiv" se 

subînţelege după finalizarea perioadei de probă şi confirmarea în funcţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Considerăm oportun includerea art. 23 în conţinutul Capitolului 

VIII „Drepturile, condiţiile de muncă şi îndatoririle funcţionarilor publici cu 

statut special". 

 

 

 

 

 

5. Ar fi oportun de completat capitolul VII cu prevederi referitoare 

la modalitatea de ocupare a funcţiilor prin transfer şi promovare, în 

conformitate cu modalităţile enunţate în art. 24 alin (1) din proiect. 

 

 

probă. 

 

Nu se acceptă. 

Deși, în mod analogic, Legea nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului 

public nu prevede o astfel noțiune, 

totuși, prevederea dată este o practică 

preluată din sistemul administrației 

penitenciare al României pentru a 

defini clar statutul funcționarilor 

publici cu statut special la încadrarea în 

funcție în cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Măsurile pentru asigurarea 

integrității profesionale nu pot fi 

categorisite nici la drepturi și nici la 

îndatoriri, acestea fiind condiții pentru 

eficientizarea încadrării în sistemul 

administrației penitenciare a unor cadre 

profesioniste, integre și competente. 

 

Nu se acceptă. 

Modalitatea este clar definită pentru 

ambele cazuri şi este în conformitate cu 

experienţa funcției publice 

reglementată de Legea nr. 158-XVI din 

4 iulie 2008 cu privire la funcția 

publică și statutul funcționarului public. 



 

 

6. Includerea art. 27 în conţinutul Secţiunii a 4-a din Capitolul VII. 

 

 

 

 

7. Art. 36 alin (2) de reformulat, deoarece nu este în concordanţă 

cu art. 24 alin. (1) din proiect. 

 

 

 

 

8. Art. 39 propunem a fi inclus în conţinutul Secţiunii 1 din 

Capitolul VII. 

 

 

 

 

9. Art. 40 de inclus în conţinutul Capitolului VI. 

 

 

Nu se acceptă. 

Art. 27 al proiectului relementează 

evaluarea doar a funcțioarilor publici 

cu statut special debutanți. 

 

 

Nu se acceptă. 

Se avansează prin concurs doar în 

cazul în care 2 sau mai mulți 

funcționari publici cu statut special 

îndeplinesc criteriile pentru a fi 

avansați în aceeași funcție. 

 

Nu se acceptă. 

Obiectul reglementării a art. 39 

reprezintă preponderent avansarea și 

nicidecum criterii de selecție în funcția 

publică cu statut special. 

  

 

Nu se acceptă. 

Norma reglementează nu doar 

structura categoriilor de calificare, ci și 

modalitățile de avansare în astfel de 

categorii. 

18. Cancelaria de Stat La art.6, alin.(l) urmează de concretizat cărui Preşedinte 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este obligată să-i prezinte anual 

raportul de activitate. 

La art.8, alin.(4) propunem ca statele de personal ale Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor să fie aprobate de către Ministerul Justiţiei. 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

Luînd în considerare avizul 

Cancelariei de Stat, precum și în 



Astfel prevederile alineatului respectiv va fi în concordanţă cu prevederile 

alin.(6) din art.9 al proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerăm, că literele q) şi s) din alin.(2) al art.14 urmează a fi 

intercalate în alin.(l) al aceluiaşi articol, adică la capitolul drepturi. 

 

 

La art.22, alin(2) urmează a se concretiza ce se are în vedere prin 

control special, la care este supus candidatul înainte de a fi angajat sau la 

promovarea în funcţii superioare. 

 

 

 

 

Alin.(4) din art.35 al proiectului urmează a fi revăzut, deoarece 

procedura de concediere din funcţie a funcţionarului public cu statut special 

în temeiul art.83 alin.(l) lit.d) în cazul obţinerii calificativului „ 

nesatisfăcător" este stabilită în alin.(2) al aceluiaşi articol. 

 

 

 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98 

din 4 mai 2012 privind administraţia 

publică centrală de specialitate și Legii 

nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul 

funcționarului public, statele de 

personal ale autorităţii urmează a fi 

aprobate de angajator, adică de 

directorul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Norma presupune un control special 

conform  datelor și evidenţelor 

operative ale Ministerului Afacerilor 

Interne şi Serviciului Informații și 

Securitate. 

 

 

Nu se acceptă. 

Sunt două reglementări procedural 

diferite. Iniţial, la primul calificativ 

„nesatisfăcător” va fi trecut într-o 

funcţie inferioară (adică în primul an) şi 

ulterior (în anul 2) cu calificativul 

„nesatisfăcător” – va fi concediat. 

 



 

Nu este clar ce are comun înfiinţarea Casei de Credit a personalului 

din sistemul administraţiei penitenciare cu dreptul la locuinţa de serviciu 

(vezi alin.(4) din art. 52 al proiectului ). în acelaşi timp, dacă modul de 

atribuire a locuinţei de serviciu este stabilit de Guvern, atunci nu este clar de 

ce ministrul justiţiei trebuie să mai stabilească şi nişte condiţii de acordare a 

locuinţei de serviciu. 

 

 

În unele articole ale proiectului este utilizată sintagma " prin decizia 

ministrului justiţiei, directorului sau a şefilor de subdiviziuni " ( vezi art.30, 

35 alin. (2), 187 alin. (2) şi altele), iar în alte articole "prin ordinul" 

aceloraşi persoane. Din aceste considerente proiectul urmează a fî revăzut, 

în vederea utilizării unei terminologii constante şi uniforme, pentru a 

exclude orice confuzii. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Conducerea autorității publice poate 

lua o decizie sau alta în diverse cazuri, 

dar unele se aprobă prin ordine, iar 

altele prin dispoziţii etc.  

 

19. Institutul de Cercetări 

Juridice și Politice al 

Academiei de Științe a 

Moldovei 

Conceptual proiectul respectiv tinde să transpună normativul 

european, inclusiv românesc, asupra sistemului penitenciar naţional 

(Hotărîrea Guvernului nr. 1849 din 28 octombrie 2004 privind organizarea, 

funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naționale a Penitenciarelor. Legea 

nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut 

special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor etc). autoritate care 

răspunde necesităţilor şi cerinţelor îndeplinirii unor misiuni specifice în 

domeniu. 

Luînd în consideraţie organizarea, funcţionalitatea şi imaginea acesteia 

ca instituţie consolidată şi eficientă în Europa, din punct de vedere al 

reeducării şi resocializării persoanelor care au comis fapte antisociale, 

precum şi prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 

cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia 

comunitară, considerăm oportun preluarea standardelor şi normativelor 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



instituţiei ..Sistemului penitenciar european", demonstrînd ataşament şi 

consecvenţă faţă de valorile europene. 

Alăturat ţinem să formulăm şi unele sugestii şi recomandări pe 

marginea proiectului in cauză. 

1. Potrivit art. 32 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative elementul structural de bază al actului legislativ 

este articolul. El are caracter unitar şi conţine una sau mai multe dispoziţii 

cu raport direct între ele şi subordonate uneia şi aceleiaşi idei. 

în acest context, alin. (2) al art. 2 se va exclude, deoarece prin prisma 

conţinutului acestuia, nu corelează cu titlul normei pe care o reglementează. 

2. Norma prevăzută la art. I din Legea nr. 239 din 13 noiembrie 

2008 privind transparenta in procesul decizional prevede că prezenta lege 

stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul 

decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu 

asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în 

vederea participării la procesul decizional. 

Art. 2 din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la 

informaţie prevede că prezenta lege are drept scop: crearea cadrului 

normativ general al accesului la informaţiile oficiale, eficientizarea 

procesului de informare a populaţiei şi a controlului efectuat de către 

cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a instituţiilor publice, 

stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de 

luare a deciziilor în spirit democratic. 

În această ordine de idei. art. 4 şi art. 5 din proiect sunt inoportune şi 

urmează a fi revizuite. 

 

3. Art. 6 şi art. 7 din proiect este lipsit de esenţă juridică, 

precum şi ambiguu, deoarece nu reglementează un mecanism juridic 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Art. 5 prevede reglementări în 

domeniul transparenței activității și nu 

transparenței decizionale ce de fapt este 

reglementat de Legea nr. 239 din 13 

noiembrie 2008 privind transparenta in 

procesul decisional.  

În partea ce ține de prevederea art. 4, 

este de menționat că Legea sus 

menționată reglementează consultarea 

cu societatea civilă la nivel general iar 

norma ce este propusă a fi revizuită 

prevede obligativitatea consultării 

publice în mod obligatoriu, aferent 

prevederilor Legii nr. 239 din 13 

noiembrie 2008, cu o parte a societății 

civile și anume organizațiile sindicale. 

 

 

 

Nu se acceptă. 



eficient de control al activităţii sistemului administraţiei penitenciare. Or. 

obligarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, să prezinte pină la o 

anumită data, un raport de activitate Parlamentului. Guvernului, etc. nu este 

....esenţa a procesului de control asupra activităţii sistemului respectiv. 

Mai mult. art. 5 lit. i) din Legea nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură prevede că procuratura exercită controlul respectării 

legilor în locurile de detenţie preventivă şi în penitenciare. Legea nr. 122 

din 03 iulie 2014 pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii 

prevede posibilitatea de limitare şi excludere treptată a controlului exercitat 

de Procuratură asupra instituţiilor penitenciare (cu excepţia izolatoarelor de 

detenţie preventivă ale Ministerului Afacerilor Interne, pînă la transferul 

acestora către Ministerul Justiţiei). 

Considerăm că acest control trebuie să fie efectiv şi eficient, în 

vederea respectări drepturilor deţinuţilor şi contracarării abuzurilor din 

partea subiectului statului. 

4. Referitor la Capitolul II din proiect, pledăm pentru preluarea 

structurii şi organizării activităţii sistemului administraţiei penitenciare 

române, prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr. 1849 din 28 octombrie 2004 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naționale a 

Penitenciarelor, cu respectarea normelor cuprinse în Legea nr. 98 din 04 

mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 

5. La art. 11 alin. (6) se va exclude sintagma ..prevăzute la alin. 

(10)". deoarece nu este specificat a cărui articol. Or. art. 11 nu 

reglementează un asemenea element structural al articolului. 

6. Art. 14 alin. (2) lit. b) sintagma ..Administraţia şi instituţiile 

subordonate au obligaţia să aplice faţă de deţinuţi măsurile de influenţare" 

se va examina suplimentar în vederea redării acestuia într-un mod explicit. 

Mai mult. la lit. i) se propune înlocuirea sintagmei ..procuraturii, 

avocaturii, instanţelor judecătoreşti" cu sintagma „căilor legale”, deoarece 

Controlul nemijlocit asupra 

sistemului administrației 

penitenciarelor îl efectuează Ministerul 

Justiției iar perfectarea raportului ca 

mijloc de control va facilita 

supravegherea respectării drepturilor 

deținuților din partea procuraturii sau, 

eventual, Centrul pentru Drepturile 

Omului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Legislaţia română, referitor la 

tipurile instituțiilor penitenciare şi 

sectoarele acestora nu corespunde 

prevederilor legislației Republicii 

Moldova. 

 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

Reglementarea în mod explicit a 

măsurilor de influențare este prevăzut 

în Statutul executării pedepsei de către 

condamnați, aprobată prin Hotărîrea 



aceasta înglobează în sine toate trei elemente. 

La alin. (3) considerăm oportună comasarea acestuia şi alin. (1). 

deoarece ambele aliniate prevăd drepturile Administraţiei şi instituţiilor 

subordonate. 

 

 

 

 

 

7. Art. 23 din proiect se va exclude, deoarece în conformitate cu art. 

5 din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii 

profesionale testele de integritate profesională sunt realizate de către 

angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie şi ai Serviciului de Informaţii şi 

Securitate. 

 

 

8. La art. 19, precum şi în cuprinsul proiectului sintagma ..definitivi" 

se va exclude, deoarece este confuză şi interpretativă. Or. această sintagma 

a fost preluată din Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Națională a 

Penitenciarelor, însă după opinia noastră nereuşită. 

Luînd în consideraţie că se doreşte separarea funcţionarilor publici 

cu statut special din sistemul penitenciar în ..definitivi" şi ..debutanţi" ar fi 

judicios preluarea mecanismului prevăzut în Legea nr. 158 din Legea nr. 

158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public. 

 

 

10. La art. 20 alin. (2) se va examina suplimentar, sintagma 

Guvernului 583 din 26 mai 2006. 

Prevederea alin. (2) lit. i) trebuie să 

fie  laconică, fără a lăsa loc pentru 

interpretări abuzive. 

Alin. (3) prevede un drept ce se 

folosește doar la exercitarea atribuțiilor 

de serviciu, ceea ce face imposibil de 

inclus în lista drepturilor prevăzute de 

alin. (1) al articolului menționat. 

 

 

Nu se acceptă. 

Nu se reglementează numai de acte 

de corupţie şi cele conexe corupţiei, ci 

şi alte activităţi ce ţin de respectarea 

Codului de etică şi deontologie al 

funcționarului public cu statut special. 

 

 

Nu se acceptă. 

Deși, în mod analogic, Legea nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului 

public nu prevede o astfel noțiune, 

totuși, prevederea dată este o practică 

preluată din sistemul administrației 

penitenciare al României pentru a 

defini clar statutul funcționarilor 

publici cu statut special la încadrarea în 

funcție în cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 

 



„categoriile de funcţionari publici se împart pe corpuri şi grade special, în 

ordine regresivă” în coroborare cu norma prevăzută la alin. 

(1) lit. b şi lit. c). Or, nu categoriile dispun de grade ci corpul de ofiţeri sau 

subofiţeri. 

 

 

 

 

11. La art. 21, sintagma „funcţia publică de specialitate” nu se 

încadrează în norma reglementată la alin. (1). deoarece funcţia publică de 

specialitate altor sectoare de activitate nu face parte din categoria funcţiilor 

publice şi acesta poate fi de conducere sau de execuţie. 

 

 

 

 

11. Codul muncii prevede norme şi principii de care urmează să se 

ţină cont la elaborarea categoriilor de Legi speciale. 

În acest context, capitolul VII se va revizui în partea ce ţine de 

respectarea normelor fundamentale din Codul muncii. Or. codul muncii 

reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, 

controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, 

jurisdicţia muncii, precum şi alte raporturi legate nemijlocit de raporturile 

de muncă (art. 2 din Codul muncii). 

 

 

 

12. Art. 19 din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele 

legislative prevede că textul proiectului de act legislativ trebuie să 

Nu se acceptă. 

Categoriile nu sunt o structură 

separată, ci doar o divizare a 

competențelor. Astfel nu corpul de 

ofițeri sau subofițeri dispun de grade 

speciale, ci funcționarii publici cu statut 

special se clasifică în corpuri și dispun 

de grade speciale. 

 

 

Nu se acceptă. 

Norma, prin sintagma „funcţie 

publică de specialitate”, nu 

reglementează funcțiile publice de 

conducere sau de execuție, ci de 

„funcţii de specialitate specifice altor 

sectoare de activitate”. (ex.: 

contabilitate, medicină etc.) 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. 

 

 

 

Se acceptă. 



corespundă următoarelor reguli: fraza se construieşte conform normelor 

gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să 

fie înţeleasă uşor de orice subiect interest; terminologia utilizată în actul 

elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în 

reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen 

dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia; se respectă cu 

stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie, etc. 

Or, proiectul Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare 

nu corespunde normelor de tehnică legislativă prenotate. 

 

20. Ministerul Afacerilor 

Interne 
La art. 2, alin. (2) urmează a se revedea, deoarece prin conţinutul său 

nu corespunde cu titlul normei ,,Principiile de bază ale activităţii”. 

 

 

La art. 4, potrivit căruia la elaborarea actelor normative prevăzute de 

prezenta lege sau a altor acte normative în domeniul raporturilor de serviciu 

a funcţionarilor publici cu statut special, este obligatorie consultarea 

organizaţiilor sindicale reprezentative din sistemul administraţiei 

penitenciare, urmează a se prevedea expres la care funcţionari publici cu 

statut special face referire autorul proiectului. Or, potrivit cadrului normativ 

în vigoare, angajaţii mai multor instituţii se subscriu în categoria 

„funcţionarilor publici cu statut special” (ex. poliţiştii - art. 31 alin. (3) din 

Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului, colaboratorii serviciului diplomatic, serviciului vamal, ai 

organelor apărării, de prevenire şi combatere a corupţiei - art. 4 alin. (2) din 

Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public), iar actele normative în domeniul lor de activitate se 

consultă conform legislaţiei speciale care reglementează activitatea acestora 

şi nicidecum cu organizaţiile sindicale reprezentative din sistemul 

administraţiei penitenciare. 

 

La art. 6 alin. (1), după sintagma „Avocatul Poporului“, urmează a 

se completa cu sintagma ”Procuratura“, dat fiind faptul că, potrivit 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege. O 

astfel de prevedere este și în Legea nr. 

320 din 27.12.2012 cu privire la 

activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului 

etc. ceea ce face imposibilă 

interpretarea că norma își extinde 

reglementarea mai mult decît asupra 

funcționarului public cu statut special 

din cadrul sistemului adminsitrației 

penitenciare.  

 

 

 

Se acceptă. 

 



prevederilor art. 177 din Codul de executare, procurorul exercită, în modul 

stabilit de lege controlul respectării legislaţiei de către administraţia 

instituţiilor şi organelor care asigură executarea hotărîrilor cu caracter penal. 

Mai mult, potrivit art. 5 lit. i) din Legea nr. 294 din 25.12.2008 cu privire la 

Procuratură, ca atribuţie a Procuraturii este să exercite controlul respectării 

legilor în locurile de detenţie preventivă şi în penitenciare. 

 

La art. 8 alin. (6), conform căruia Regulamentele de organizare şi 

funcţionare, statele de personal şi efectivul subdiviziunilor specificate la 

alin. (1) lit. a) - c), cu excepţia Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se aprobă de directorul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se va examina suplimentar în 

corelare cu art. 9 alin. (3), de unde rezultă că efectivul-limită şi structura 

organizatorică ale sistemului administraţiei penitenciare (care potrivit alin. 

(1) al aceluiaşi articol este alcătuit din: a) Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor; b) subdiviziunile subordonate; c) instituţiile penitenciare) 

se aprobă de Guvern. Totodată, se va revedea suplimentar şi sintagma 

,,subdiviziunilor specificate la alin. (1) lit. a) - c)”, avînd în vedere că 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu este o subdiviziune în cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare. Or, potrivit art. 9 alin. (1) din proiect, 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este autoritatea administrativă 

subordonată Ministerului Justiţiei. 

Mai mult, potrivit argumentelor expuse în nota informativă de către 

autorul proiectului legii (Ministerul Justiţiei), Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor va fi organul central de administrare şi control al sistemului 

administraţiei penitenciare, cu personalitate juridică şi competenţă pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova. 

Referitor la art. 9 ,,Administraţia Naţională a Penitenciarelor” 

relevăm că, structura de ”Administraţie” nu se regăseşte în Legea privind 

administraţia publică centrală de specialitate nr. 98 din 4 mai 2012, ca 

subdiviziune structurală, autoritate administrativă sau ca altă formă 

organizaţională din cadrul unui minister. Potrivit art. 14 din Legea 

menţionată supra, autorităţile administrative din subordinea ministerelor pot 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 6 alin. (7) din 

Legea 780 din 27 decembrie 2001 cu 

privire la actele legislative, se prevede 

că în cazul în care între două acte 

legislative cu aceeaşi forţă juridică 



fi organizate ca agenţii, servicii de stat şi inspectorate de stat.  

 

 

 

 

 

La alin. (1) al articolului prenotat, potrivit căruia Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor exercită atribuţiile şi 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, 

după sintagma „sancţiunii arestului contravenţional,“, se propune de 

completat cu sintagma „supraveghere şi escortare deținuților și arestaților“, 

aspect prevăzut în calitate de obligație pentru instituțiilor penitenciare, 

potrivit pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 1119 din 14.10.2004 privind unele 

chestiuni ce ţin de activitatea sistemului penitenciar. 

Alin. (2) art. 9, potrivit căruia Administraţia şi instituţiile 

subordonate fac parte din autoritățile publice de apărare naţională, securitate 

a statului şi ordine publică, se va examina suplimentar prin prisma Legii nr. 

345 din 25.07.2003 cu privire la apărarea naţională (art. 9 alin. (1) prevede 

că, forţele destinate apărării naţionale sînt Forţele Armate compuse din 

Armata Naţională şi Trupele de Carabinieri), precum şi a Legii nr. 619 din 

31.10.1995 privind organele securităţii statului (art. 13 alin. (1) - sistemul 

organelor securităţii statului se constituie din Serviciul de Informaţii şi 

Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, 

Poliţia de Frontieră  din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile 

respective, precum şi din instituţiile de învăţămînt şi alte instituţii şi 

organizaţii nemilitarizate ale organelor securităţii statului). Astfel, putem 

conchide că, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu se regăseşte în 

cadrul forţelor destinate apărării naţionale şi sistemului organelor securităţii 

statului. 

 

apare un conflict de norme ce 

promovează soluţii diferite asupra 

aceluiaşi obiect al reglementării, se 

aplică prevederile actului posterior. 

 

 

Nu se acceptă. 

Competențele privind supravegherea 

și escortarea deținuților și arestaților 

sunt reglementate în Codul de 

executare. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor face parte din 

autoritățile ce asigură ordinea publică.  

Astfel referința la organele 

sistemului penitenciar se găsește în 

prevederile Legii nr. 355 din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul 

de salarizare în sectorul bugetar. 

 

 

 

 

 

 

 



Totodată, la alin. (3) al aceluiaşi articol, se va reţine că cea de-a 

doua parte a propoziţiei, potrivit căreia structura organizatorică a sistemului 

administraţiei penitenciare se aprobă de Guvern, dublează prevederile 

similare de la alin. (4) art. 8 din proiect, fapt pentru care se va revedea acest 

aspect. 

 

La alin. (4) al art. 9, care prevede că, ,,Administraţia este 

ordonatorul principal de credite în cadrul sistemului administraţiei 

penitenciare”, sintagma ,,ordonatorul principal de credit” se va revedea, 

deoarece art. 3 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale 

nr. 181 din 25.07.2014, nu reglementează un astfel de concept. Or, Legea 

prenotată reglementează noţiunea de ,,administrator de venituri” care se 

referă la autoritate/instituţie bugetară ce este împuternicită cu dreptul de 

colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente 

ale bugetului public naţional şi poartă responsabilitate pentru corectitudinea 

calculării şi încasării acestora. 

La art. 11 alin. (3), potrivit căruia tipurile instituțiilor penitenciare 

prevăzute la alin. (2) lit. a) - f) sunt reglementate de Codul de Executare al 

Republicii Moldova, se va revedea suplimentar, avînd în vedere că în Codul 

prenotat nu sînt reglementate ,,casele de arest” (lit. f) de la alin. (2) din 

proiect). 

 

 

Subsecvent, la alin. (6) al aceluiaşi articol, se va revedea referinţa 

corectă la alin. (10), întrucît sectoarele distincte de detenţie sunt 

reglementate la alin. (5) art. 11 din proiect. 

 

La art. 13 lit. h), după sintagma „escortează condamnaţii“ se 

propune de  completat cu sintagma „în instanțele de judecată, iar arestații 

preventiv la Judecătoria Militară, Curţile de Apel, Curtea Supremă de 

Justiţie“, potrivit prevederilor pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 1119 din 

14.10.2004 privind unele chestiuni ce ţin de activitatea sistemului 

penitenciar. 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Art. 195 alin. (8) dată în redacție 

nouă conform prezentului proiect 

prevede expres reglementarea caselor 

de arest. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Competențele privind supravegherea 

și escortarea deținuților și arestaților 

sunt reglementate în Codul de 

executare. 

 



 

La art. 14 alin. (1) lit. f), prevederea potrivit căreia Administrația și 

instituțiile subordonate, conform competențelor, au dreptul să atragă, pe 

principii benevole, la executarea atribuţiilor sale persoane fizice şi juridice, 

precum şi să le stimuleze conform legislaţiei privind activitatea specială de 

investigaţii, se va examina suplimentar în corelare cu Legea nr. 59 din 

29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie, deoarece potrivit art. 

6 din Legea prenotată activitatea specială de investigaţii se efectuează de 

către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori 

subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, 

Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului Vamal şi 

Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. 

Respectiv, în activitatea specială de investigaţii nu pot fi atraşi pe principii 

benevole alte persoane fizice şi juridice, cu atît mai mult Legea nr. 59 din 

29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţie nu reglementează 

măsuri de stimulare a acestor persoane. Astfel, pentru evitarea interpretării 

eronate a prevederilor din proiect recomandăm reformularea acesteia în 

scopul stabilirii cu exactitate a ideii ce se doreşte a fi expusă. 

 

Subsecvent, lit. h) a articolului prenotat, urmează a se examina în 

corelare cu art. 222 din Codul de executare ,,Activitatea specială de 

investigaţii din penitenciare”.  

 

 

 

 

 

 

Suplimentar, ţinem să accentuăm că, în proiect nu este stipulată 

obligativitatea asigurării dreptului la corespondență a deținuților și 

condamnaților, precum și asigurarea în locurile de deținere a persoanelor 

arestate preventiv cu celule separate pentru deținerea persoanelor bolnave 

 

Nu se acceptă. 

Este necesar de menționat că nu 

persoanele fizice și juridice duc 

activitatea specială de investigații, ci 

ofițerii de investigații conform 

legislației, iar persoanele menționate 

doar ajută sau facilitează dobîndirea 

informației de către ofițeri, în condițiile 

și în limitele legislației în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Norma prevede acțiunile concrete ce 

țin nemijlocit de procedura penală ce 

nu pot fi reglementate de o altă lege 

decît Codul de Procedură Penală. Cu 

atît mai mult, este contrar tehnicii 

legislative de a face trimitere la o 

normă de trimitere. 

 

Nu se acceptă. 

Deptul la corespondență este 

reglementat de Codul de executare, 

Statutul executării pedepsei de către 



de boli infecțioase sau tuberculoză, potrivit cerinţelor şi normelor înaintate 

de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau 

Tratamentelor Inumane. Prevederile respective propunem să fie incluse în 

conținutul alin. (2) a art. 14. 

 

 

 

 

La art. 16 alin. (5), în vederea asigurării cerinţei de precizie a 

prevederii legale, urmează a se specifica potrivit cărei legi sînt exercitate 

funcţiile de administrare a bunurilor, transmise sistemului administraţiei 

penitenciare. 

 

 

 

 

 

 

La art.17 alin. (1), se recomandă a se specifica expres categoriile de 

salariați care sunt parte a personalului din sistemul administrației 

penitenciare (ex. personal de deservire tehnică). 

 

 

 

 

Referitor la art. 19, din cuprinsul căruia rezultă că funcţionarii 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sînt 

debutanţi sau definitivi, se va examina suplimentar atît prin prisma 

prevederilor Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, cît şi legislaţiei Republicii Moldova în 

vigoare, care nu operează cu termenul de funcţionari publici cu statut 

special ,,definitivi”. Or, potrivit prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea 

prenotată, la expirarea perioadei de probă, funcţionarul public debutant este 

condamnaţi și alte acte normative. 

Astfel, este imperios de menționat că 

prezentul proiect de lege reglementează 

statutul și activitatea funcționarului 

public cu statut special din cadrul 

administrației penitenciare și nu 

drepturile și libertățile deținutului.. 

 

Nu se acceptă. 

Prin proiectul de lege se stabilește 

competența Administrație Naționale a 

Penitenciarelor de administrare a 

bunurilor transmise sistemului 

administrației penitenciare, iar 

condițiile și modul de administrare vor 

fi în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Nu se acceptă. 

Noţiunea de “salariaţi” înglobează şi 

“personalul de deservire tehnică”, 

activitatea acestora fiindu-le 

reglementată de Codul Muncii al 

Republicii Moldova. 

 

Nu se acceptă. 

Deși, în mod analogic, Legea nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului 

public nu prevede o astfel noțiune, 

totuși, prevederea dată este o practică 

preluată din sistemul administrației 

penitenciare al României pentru a 



confirmat în funcţia publică. 

În context, menţionăm că, potrivit art. 19 lit. e) din Legea nr. 780 

din 27.12.2001 privind actele legislative, terminologia utilizată în actul 

elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în 

reglementările legislaţiei comunitare.  

 

La art. 20 alin. (6), se consideră judicios specificarea actului 

legislativ în care este reglementat articolul la care face trimite autorul 

proiectului (art. 85). Acest aspect este valabil şi în raport cu întreg textul 

proiectului (ex. art. 27 alin. (4), art. 28, art. 35 alin. (2) şi (4) etc.), deoarece 

nespecificarea actelor în care se regăsesc normele la care se face trimitere 

creează situaţii incerte care lasă loc de interpretare. 

 

Capitolul VII debutează cu un articol dedicat condițiilor de 

candidare la o funcție cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare fără să fie specificat a priori care sunt procedurile de angajare 

în sistemul administrației penitenciare. Prin urmare, se recomandă ca titlul 

secțiunii 1 să fie precedat de un nou articol care să reglementeze procedura 

de angajare, specificându-se expres că una din condițiile imperioase de 

angajare urmează să fie parcurgerea etapei de concurs. În continuare, 

autorul proiectului urmează să prevadă faptul că accederea concursului este 

precedată de angajarea propriu-zisă care se efectuează în baza contractului 

individual de muncă, prin ordin de numire în funcţie, emis de directorul 

Administrației sau ministrul justiției, după caz. 

 

La art. 22 alin. (1), recomandăm comasarea lit. f) şi i) într-o singură 

literă întrucît acestea reglementează aceleşi prevederi, spre exemplu se 

propune următoarea redacţie: ,,nu are antecedente penale sau nu se află sub 

urmărire penală pentru săvîrşirea infracţiunilor”. 

 

Subsecvent, la art. 23 alin. (1), potrivit căruia subdiviziunea 

specializată a Administraţiei întreprinde măsuri pentru asigurarea integrităţii 

profesionale a funcţionarilor publici cu statut special, se va revedea în 

defini clar statutul funcționarilor 

publici cu statut special la încadrarea în 

funcție în cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 

 

Nu se acceptă. 

Referința concretă la un anumit act 

legislativ sau la o lista exhaustivă de 

legi poate crea un vid legislativ în cazul 

implementării acestor norme. 

 

 

Nu se acceptă. 

Secțiunea I al Capitolului VII este 

denumită „selectarea funcționarilor 

publici cu statut special”. Astfel, printre 

primele prevederi ale Capitolului în 

cauză sunt condițiile și apoi modul de 

accedere în sistemul administrației 

penitenciare. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Sunt două criterii diferite, una 

presentințială, iar alta – ca urmare 

ispășire a pedepsei penale. 

 

Nu se acceptă. 

În mod analogic este reglementat la 

cap. IV din Legea nr. 320 din 



corelare cu Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii 

profesionale, or, din prevederile art. 5 alin. (3) şi art. 10 al Legii prenotate, 

reiese că, testarea integrităţii profesionale se iniţiază şi realizează de către 

Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciului de Informaţii şi Securitate. 

 

 

La art. 24 alin. (1) lit. b) din cuprinsul căreia rezultă că, pe lîngă 

concurs, încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face şi prin 

repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt din ţară 

şi de peste hotare pentru pregătirea personalului de penitenciare, se va 

revedea suplimentar avînd în vedere că autorul proiectului impune 

procedura de concurs tuturor candidaţilor la funcţia publică cu statut special 

din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, inclusiv celor care sunt 

admişi la instituţiile de învăţămînt menţionate supra (ex. art. 25 alin. (4) şi 

(5) din proiect). 

Totodată, de menţionat că, atît articolul prenotat, cît şi art. 25 alin. 

(1) şi (2), reglementează categoriile de instituţii de învăţămînt superior 

pentru pregătirea personalului de penitenciare şi instituţii de învăţămînt 

pentru pregătirea subofiţerilor de penitenciare, însă se constată că în 

Republica Moldova nu sînt astfel de instituţii de învăţămînt. Or, dacă se 

tinde a le institui pe viitor, recomandăm specificarea acestui fapt în nota 

informativă. 

 

 

 

 

 

Subsecvent, se recomandă a se revedea alin. (4) şi (5) al art. 25 din 

proiect, potrivit cărora candidaţii declaraţi ”Admis” la instituţiile de 

învăţămînt superior pentru pregătirea personalului de penitenciare, precum 

şi pentru pregătirea subofiţerilor de penitenciare semnează un angajament 

prin care se obligă să participe la concursul de angajare în funcția publică cu 

statut special și să lucreze, în caz de promovarea concursului, cel puţin 5 şi 

27.12.2012 cu privire la activitatea 

Poliţiei şi statutul poliţistului. 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Norma reglementează cazurile în 

care persoanele își fac studiile din 

contul bugetului de stat. Astfel, 

repartizarea prevăzută de art. 24 alin. 

(1) lit. b) se va face prin concurs. Din 

moment ce absolvirea studiilor cu 

specialitatea în domeniul sistemului 

penitenciar nu poate fi calificat automat 

ca corespunzător funcției. 

Totodată, este de menționat că 

studiile de specialitate în sistemul 

penitenciar se regăsește la Academia 

“Ştefan cel Mare” a MAI RM, 

Academia de Poliţie “A.I.Cuza” din 

România şi Şcoala de pregătire a 

agenţilor de penitenciare din Tîrgu 

Ocna, România, procedura fiind 

reglementată prin Hotărîre de Guvern. 

 

 

Nu se acceptă. 

Ca model de reglementare servește 

Legea nr.  152 din 8 iunie 2006 cu 

privire la Institutul Național de Justiție 

care stabilește în mod analogic termen 

obligatoriu de aplicare la concurs, 



respectiv 3 ani în sistemul administraţiei penitenciare după absolvirea 

studiilor, iar în cazul nepromovării concursului, se obligă să participe la 

concurs timp de 5 sau 3 ani consecutiv, deoarece potrivit Codului muncii, 

tuturor trebuie să li se asigure libertatea muncii, incluzînd dreptul la munca 

liber aleasă sau acceptată, dreptul dispunerii de capacităţile sale de muncă, 

dreptul alegerii profesiei şi ocupaţiei. Totodată, prin instituirea obligaţiei de 

participare la concurs timp de 5, şi respectiv 3 ani consecutivi, se 

subînțelege că concursul se organizează o dată pe an iar candidații, după 

absolvire sunt obligați să candideze în pofida faptului că absolvirea 

instituțiile de învățământ superior pentru pregătirea personalului de 

penitenciare îi prioritizează la angajare. 

La art. 26 alin. (4), perioada de probă de un an urmează a fi 

substituită cu perioada de 6 luni în corespundere cu alin.(1) art. 60 din 

Codul muncii, potrivit căruia  pentru verificarea aptitudinilor profesionale 

ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se 

poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni şi, respectiv, de cel mult 

6 luni – în cazul persoanelor cu funcţie de răspundere lista cărora se aprobă 

de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. 

 

 

 

La art. 27 alin. (2), potrivit căruia pe baza propunerilor favorabile 

formulate de conducătorii ierarhic superiori, directorul Administraţiei sau, 

după caz, şeful instituţiei din subordinea acesteia emite ordinul de numire a 

funcţionarului public cu statut special debutant ca funcţionar public cu 

statut special definitiv din sistemul administraţiei penitenciare, se propune 

revederea acestuia prin prisma legislaţiei în vigoare şi practicii în domeniu 

(ex. art. 13 lit. g) din Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitate 

Poliţiei şi statutul poliţistului, sau pct. 39 lit. e) din Regulamentul cu privire 

la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public), potrivit cărora personalul autorităţilor 

norma fiind adusă în concordanță cu 

Hotărîrea Curții Constituționale privind 

controlul constituționalității art. 18 (3) 

a Legii menționate supra. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Deoarece în perioada termenului de 

probă Funcționarul Public Statut 

Special va fi instruit în cadrul pregătirii 

iniţiale obligatorii care urmează a fi de 

2 luni pentru ofiţeri şi 6 luni pentru 

subofiţeri, iar în restul 6 luni urmează 

să se manifeste în activitatea de 

serviciu. 

 

Nu se acceptă. 

Norma reglementează competenţele 

ministrului justiţiei, directorului ANP şi 

şefilor IP de angajare, în dependenţă de 

statutul funcționarului public cu statut 

special: ofiţeri şi subofiţeri. 

Totodată este util de menționat și 

descentralizarea puterii – fapt la care 

foarte mult tind experţii NORLAM. 

Conform practicii norvegiene şi ofiţerii 

sunt numiţi de şeful instituției 

penitenciare.  



administrative din subordinea ministerului, precum personalul 

subdiviziunilor acestora se numeşte şi se eliberează din funcţie prin act emis 

de conducătorul autorităţii respective (în cazul proiectului - Administraţiei), 

dar nu de şefii instituţiilor din subordine. Acest aspect este valabil şi în 

raport cu art. 30 din proiect. 

 

La art. 31 urmează a se specifica expres ce formă atestă aprobarea 

ministrului justiției în cazurile de numire a ofițerilor în funcții prevăzute în 

statele de organizare cu grade speciale mai mari cu mai mult de două grade 

față de cele pe care le au (ex. ordin, raport aprobat etc), întrucît redacția 

propusă este una arbitrară și susceptibilă de erori la aplicarea ei. 

Prevederile art. 36 alin. (8), din cuprinsul căruia rezultă că, 

funcţionarii publici cu statut special rezervişti din grupa de evidenţă a 

sistemului administraţiei penitenciare, specialitatea penitenciare, cărora le-

au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionării, în condiţiile 

legii, pot fi avansaţi în gradul special în rezervă următor la propunerea 

asociaţiilor foştilor ofiţeri şi subofiţeri de penitenciare, nu se acceptă, din 

considerentul că, acordarea gradului special următor se prezumă a fi acordat 

pentru perioada activă în care angajatul deține o funcție bine definită și 

prevăzută de statul de personal aprobat fie de ministrul justiției sau de 

director, după caz, or, acordarea acestuia, fie și din categoria gradului 

special în rezervă, așa cum prevede proiectul legii constituie o sfidare vădită 

a raporturilor de muncă și a aspectelor motivaționale față de ceilalți angajați 

care se află în exercițiul funcțiunii.  

 

Potrivit art. 48 asistenţa medicală şi tratamentul funcţionarilor 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi 

examinul medical profilactic anual se realizează în instituţiile medico-

sanitare a Ministerului Afacerilor Interne, însă din cuprinsul  art. 56 şi art. 

82 alin. (1) lit. d), rezultă că, starea sănătăţii fizice şi/sau psihice a 

funcţionarului public cu statut special, se constată prin decizie a comisiei 

medico-militare a Administraţiei. Respectiv, urmează a se examina 

suplimentar acest aspect, cu atît mai mult că în structura sistemului 

Astfel, ţinem să menţionăm că 

actualmente în sistemul penitenciar 

subofiţerii tot sunt numiţi de către şefii 

instituțiilor penitenciare. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

La momentul actual, Rezerviştilor 

Ministerului Apărării, din care face 

parte şi sistemul penitenciar şi angajaţii 

Ministerului Afacerilor Interne li se 

acordă grade speciale în rezervă, în 

cazul îndeplinirii unor condiţii stipulate 

în regulamentele interne. 

Ulterior, acestea vor fi reglementate 

prin ordin al ministrului justiției. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Comisia medico-militară a 

Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare (ulterior Administrația 

Națională a Penitenciarelor) este în 

cadrul aparatului central şi nu se 

regăseşte separat. 

 



administraţiei penitenciare de la art. 8 nu este prevăzută comisia medico-

militare a Administraţiei. 

 

La art. 55 alin. (3), se consideră judicios specificarea actului 

legislativ în care este reglementat articolul la care face trimite autorul 

proiectului (art. 24 alin. (2) şi (3)). Or, dacă se face trimitere la articolul 

prenotat din proiectul legii, de menţionat că art. 24  alin. (2) şi (3) nu 

conţine reglementări referitoare la absolvenţii instituţiilor de învăţămînt. 

 

 

La Cap. VIII, Secţiunea a 2-a, se recomandă a se analiza 

oportunitatea menţinerii art. 58 ,,Vechimea în serviciu pentru stabilirea 

sporului la salariu pentru vechimea în muncă” în proiectul de lege, avînd în 

vedere că potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, modul de calculare a 

perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă 

se stabileşte de Guvern. Mai mult, potrivit pct. 7 din Hotărîrea Guvernului 

nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi 

corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării 

naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, alte perioade de muncă, decît 

cele prevăzute în acest punct, în vederea acordării sporului pentru vechimea 

în muncă se stabilesc conform Regulamentului aprobat de Guvern. 

Respectiv, sporul la salariu pentru vechimea în muncă urmează să fie 

reglement în Hotărîre de Guvern, dar nu în lege. 

Totodată, de menţionat că, la art. 58 alin. (1) este prevăzută 

vechimea în muncă în organele afacerilor interne, însă nu este prevăzută 

vechimea în cadrul Poliţiei. Or, urmînd conceptul utilizat de legislaţia în 

vigoare, implicit prin prisma conceptului de reformă a Ministerului 

Afacerilor Interne materializat prin prevederile Legii nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, 

termenul de ,,organele afacerilor interne” a fost substituit cu termenul de 

,,Poliţie”.   

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Deoarece legea presupune crearea 

unui statut nou al functionarului public 

cu un sistem de garanții separate cu 

referințe expres stabilite de prezenta 

lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La art. 70 alin. (4) potrivit căruia trecerea temporară în altă funcţie 

se poate dispune fără acordul funcţionarului public cu statut special în caz 

de forţă majoră şi ca masură de protecţie a funcţionarului public cu statut 

special, se va revedea suplimentar, deoarece această procedură de 

gestionare a resurselor umane lasă loc de interpretare fără să confere o sferă 

clară de reglementare. Trecerea temporară într-o altă funcție, în lipsa 

acordului, fie și sub pretextul asigurării unei măsuri de protecție aplicată 

față de angajat sau caz de forță majoră, poate fi o opțiune ce ar putea purta 

semne de abuz din partea angajatorului în raport cu unii angajați. Mai mult 

ca atît, acest aspect se va examina în corelare cu art. 73 din Codul muncii, 

care prevede că în cazul apariţiei unei situaţii prevăzute de art.104 alin.(2) 

lit.a) şi b) (atragerea la muncă suplimentară poate fi dispusă de angajator 

fără acordul salariatului: a) pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru 

apărarea ţării, pentru preîntîmpinarea unei avarii de producţie ori pentru 

înlăturarea consecinţelor unei avarii de producţie sau a unei calamităţi 

naturale; b) pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii 

care ar putea periclita buna funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu 

apă şi energie electrică, de canalizare, poştale, de telecomunicaţii şi 

informatică, a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport în comun, 

a instalaţiilor de distribuire a combustibilului, a unităţilor medico-

sanitare), angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o 

lună, locul şi specificul muncii salariatului fără consimțămîntul acestuia şi 

fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă. 

 

Subsecvent, urmează a se examina suplimentar art. 80 alin. (1) lit. b) 

şi c), art. 82 şi art. 83 din proiectul de lege, în corelare cu Cap. VI 

,,Încetarea contractului individual de muncă ” din Codul muncii. Or, potrivit 

art. 86 din Codul prenotat, concedierea este desfacerea din iniţiativa 

angajatorului a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, 

precum şi a celui pe durată determinată. Astfel, Codul muncii al Republicii 

Moldova nu operează cu termenul de ,,eliberare din funcţie”, toate cazurile 

de ,,eliberare din funcţie” fiind calificate ca concediere. Respectiv, art. 82 şi 

art. 83 din proiect, urmează să fie comasate într-un singur articol care să 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (3) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Astfel, legislația 

muncii se aplică în cazul care există o 

lipsă de reglementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Art. 82 reglementează desfacerea 

raporturilor de serviciu în mod 

unilateral de către angajator dar în 

cazurile ce nu pot fi imputate 

funcționarului public cu statut special, 

pe cînd la art. 83 se prevede desfacerea 

unilaterală a raporturilor de serviciu din 

motivul încălcării funcționarului public 



prevadă toate situaţiile de concediere. 

 

La art. 89 lit. d), prevederea potrivit căreia constituie abatere 

disciplinară ,,depăşirea atribuţiilor de serviciu” urmează a se revedea prin 

prisma art. 328 Cod penal şi art. 313 Cod contravenţional, avînd în vedere 

că, articolele prenotate califică excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor 

de serviciu ca infracţiune şi respectiv, ca contravenţie în funcţie de daunele 

cauzate. 

 

Totodată, se consideră judicios de a se revedea sintagma ,,care 

contravine legii privind executarea pedepselor” din cuprinsul aceleiaşi 

norme, întrucît cadrul normativ relevant nu identifică un asemenea act 

legislativ.  

 

La art. 99, alin. (4) şi (5) urmează a fi excluse din proiect, deoarece 

modificarea unor acte legislative se va efectua printr-un alt act legislativ de 

modificare, or, prin proiectul propus spre examinare se urmăreşte aprobarea 

unei legi speciale care să reglementeze sistemul administraţiei penitenciare. 

Mai mult, dacă se propune modificarea unui act legislativ în proiect, 

considerăm oportun revizuirea titlului proiectului în vederea corelării cu 

aceste amendamente.  

Subsecvent, de menţionat că, alin. (4) de la articolul prenotat 

urmează să fie exclus din proiect şi revizuit integral, deoarece substituirea 

sintagmei ,,Departamentul Instituţiilor Penitenciare” necesită a fi realizată 

pentru fiecare act legislativ în parte, cu respectarea strictă a Legii nr. 780 

din 27.12.2001 privind actele legislative. Or, o asemenea propunere în 

proiect, deviază direct de la rigorile tehnice de amendare a cadrului 

normativ. 

La alin. (5) art. 99, care operează modificări la art. 195 din Codul de 

executare, alin. (2) contravine proiectului propus, deoarece autorul acestuia 

urmăreşte reformarea sistemului penitenciar în sistemul administraţiei 

penitenciare, iar la alin. (6) art. 99 din proiect, se propune abrogarea Legii 

nr. 1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar. 

cu statut special a legislației în vigoare. 

 

Nu se acceptă. 

Este de menționat că răspunderea 

penală sau contravențională nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Nota informativă va prevedea lista 

actelor legislative în cadrul cărora vor 

fi introduse modificări privind 

denumirea din Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare în 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor. 

Norma de modificare a Codului de 

executare este prevăzută în cadrul 

compartimentului dispoziții finale și 

tranzitorii, și nu în calitate de normă cu 

executare continuă. 

 

 

 

 

 

 



 

Prin urmare, se consideră oportun revizuirea integrală a proiectului 

de lege propus spre examinare, reieșind din faptul că include în sine un șir 

de prevederi care se repetă în alte acte legislative de domeniu (ex. Codul 

muncii), fapt care contravine alin. (3) art. 18 din Legea nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele legislative, care prevede expres că „în cazul în 

care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare, 

acestea, de regulă, nu se reproduc, dar se face trimitere la ele”. De 

asemenea, proiectul de lege cuprinde un șir de norme speciale care conferă 

acestuia statut de Regulament sau Statut și nicidecum de lege specială așa 

cum se dorește, iar dispozițiile de conținut nu se încadrează în norma 

prevăzută la art. 29 al Legii menționate supra. 

În contextul celor expuse, constatăm că proiectul legii propus spre 

examinare reprezintă o preluare fidelă a Legii nr. 293 din  28.09.2004 

privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor din România, care însă nu corespunde în 

totalitate legislaţiei Republicii Moldova. 

 

Totodată, avînd în vedere dreptul de iniţiativă legislativă pe care îl 

deţine Guvernul, potrivit art. 73 din Constituţia Republicii Moldova, 

proiectul legii urmează a fi însoţit de un proiect de hotărîre a Guvernului 

privind aprobarea acestuia. 

 

Proiectul necesită a fi definitivat atît din puct de vedere redacţional 

(în vederea corectării greşelilor ortografice, modului de exprimare), cît şi al 

tehnicii legislative, în scopul evitării unor eventuale contradicţii la 

interpretarea sau aplicarea prevederilor legale în practică. 

 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect reglementează 

activitatea funcţionarului public cu 

statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare, și doar în 

partea în care există lipsă de 

reglementare, se aplică prevederile 

Codului Muncii. Ca exemplu, este de 

menționat imposibilitatea facerii 

referință la Legea funcționarului public 

și statutul funcționarului public 

deoarece acesta prevede reglementări 

pentru un subiect de reglementare 

diferit decît este prevăzut în prezentul 

proiect de lege. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

21. Ministerul Apărării 1. În vederea redării unui aspect ordonat și sistematizat al 

prevederilor din cadrul elementelor constitutive ale proiectului de lege, 

precum și avînd în considerare că asemenea prevederi din proiect cum ar fi: 

atribuțiile, drepturile și obligațiile personalului; cariera în activitate; modul 

de selectare, numire, evaluare, formare profesională; condițiile de muncă; 

modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale acestora, 

Nu se acceptă. 

 Pentru o mai bună reglementare a 

statutului funcționarului, proiectul de 

lege a fost divizat conform cerinţelor 

Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind 

actele legislative, în capitole, secţiuni şi 



constituie de fapt statutul juridic al personalului din sistemul administrației 

penitenciare, considerăm rațional ca prevederile Capitolelor III, VI-IX să fie 

comasate în Capitolul V al proiectului legii.  

Tot din aceste considerente, toate prevederile referitoare la protecția 

juridică și socială a personalului din sistemul administrației penitenciare, 

urmează a fi amplasate într-un capitol aparte. 

Avînd în considerare că articolele 89-95 din proiectul legii țin de 

disciplina muncii, necesită ca și acestea să facă parte dintr-un capitol aparte.  

 

2. Alin.(2) al art.9  din proiectul legii, care prevede că 

„Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi instituţiile subordonate fac 

parte din autorităţile publice de apărare naţională, securitate a statului şi 

ordine publică”, necesită a fi revăzut, deoarece în Legea securităţii statului 

nr.618-XIII din 31.10.1995, Legea privind organele securității statului 

nr.619-XIII din 31.10.1995, Legea cu privire la apărarea naţională nr.345-

XV din 25.07.2003, precum și în Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea 

Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova nr.153 din 15.07.2011, 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (în prezent Departamentul 

instituţiilor penitenciare) nu se regăseşte printre autorităţile publice de 

apărare naţională, securitate a statului. 

 

3. Prevederile alin.(3) art.12 și alin.(5) art.16 din proiectul legii necesită a fi 

corelate cu prevederile art.7 al Legii cu privire la întreprinderea de stat 

nr.146-XIII din 16.06.1994, în care se menționează că doar consiliul de 

administrare ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de 

achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii 

necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale şi formării programului 

de producţie al întreprinderii.  

 

articole, acestea din urmă fiind distincte 

pentru fiecare domeniu vizat. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor face parte din 

autoritățile ce asigură ordinea publică.  

Astfel referința la organele 

sistemului penitenciar se găsește în 

prevederile Legii nr. 355 din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul 

de salarizare în sectorul bugetar. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

     Art. 12 alin. (4) al prezentului 

proiect stabilește că  întreprinderile de 

stat din cadrul sistemului administraţiei 

penitenciare sînt administrate şi îşi 

desfăşoară activitatea conform 

legislaţiei. Totodată, în conformitate cu 

art. 6 alin. (7) din Legea 780 din 27 

decembrie 2001 cu privire la actele 

legislative, se prevede că în cazul în 

care între două acte legislative cu 



 

 

 

 

4. Cu referire la prevederile lit.b) alin.(1) al art. 20 din proiect, și anume 

propoziția “categoria B - corpul subofiţerilor de penitenciare - cuprinde 

funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă 

de bacalaureat”, considerăm necesar ca această categorie de personal să fie 

denumită altfel, deoarece aceasta contravine prevederilor Legii cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008, 

care stabileşte expres în alin.(2) art.27 că: „Pentru ocuparea funcţiilor 

publice în autorităţile publice sînt necesare studii superioare absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă, cu excepţia funcţiilor publice de 

execuţie din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi în care, 

după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite 

cu diplomă”.  

5. Alin.(1) al art.21 al proiectului de lege, care stabileşte că: „În sistemul 

administraţiei penitenciare sînt utilizate următoarele funcţii: funcţii publice 

de conducere şi funcţii publice de execuţie specifice sistemului 

administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare 

de activitate”, se propune să fie racordat la prevederile Art.7 al Legii 

nr.158-XVI din 04.07.2008 care stipulează că funcțiile publice se clasifică 

în următoarele categorii: a) de conducere de nivel superior; b) de conducere; 

c) de execuţie.  

6. Cu referire la prevederile alineatelor (4) și (5) ale art.25 din proiectul 

legii, în special sintagmele “iar în cazul nepromovării concursului, se obligă 

să participe la concurs timp de 5 ani consecutiv” și respectiv “3 ani 

aceeaşi forţă juridică apare un conflict 

de norme ce promovează soluţii diferite 

asupra aceluiaşi obiect al reglementării, 

se aplică prevederile actului posterior. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prezentul proiect de lege este o 

excepţie ca şi în Legea nr.158-XVI 

din 04.07.2008, din considerentele că 

funcționarii public cu statut special din 

corpul subofiţerilor de penitenciare vor 

activa în instituţiile subordonate 

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor.  

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Norma, prin sintagma „funcţie 

publică de specialitate”, nu 

reglementează funcțiile publice de 

conducere sau de execuție, ci de 

„funcţii de specialitate specifice altor 

sectoare de activitate”. (ex.: 

contabilitate, medicină etc.) 

 

Nu se acceptă. 

Ca model de reglementare servește 

Legea nr.  152 din 8 iunie 2006 cu 



consecutiv”, considerăm că acestea sunt norme foarte vagi care nu-și vor 

găsi aplicarea justă în practică, deoarece presupușii candidați pentru 

angajare, după finisarea studiilor, care nu vor intenționa să activeze în 

sistemul administrației penitenciare, vor simula la momentul desfășurării 

concursurilor lipsa aptitudinilor corespunzătoare pentru angajare ca după 5 

ani să se eschiveze de la obligația de a restitui cheltuielile de școlarizare. 

7. În alineatele (2) și (5) ale art.26 nu este clară sintagma “care au cel puţin 

3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi 

specialitate cu a postului scos la concurs”. 

 

 

 

 

8. Prevederile art.30 din proiectul legii necesită a fi corelate cu cele ale 

alin.(5) și (6) ale art.9, în sensul evitării dublării prevederilor normative.  

 

 

 

 

9. În alin.(1) art.43 din proiectul legii sintagma “funcționarul public cu 

statut special este scos din activitate” urmează a fi corelată cu prevederile 

art.75 și art.76 din proiect, în care se stipulează că suspendarea raporturilor 

privire la Institutul Național de Justiție 

care stabilește în mod analogic termen 

obligatoriu de aplicare la concurs, 

norma fiind adusă în concordanță cu 

Hotărîrea Curții Constituționale privind 

controlul constituționalității art. 18 (3) 

a Legii menționate supra. 

 

Nu se acceptă. 

Candidatul terbuie sa dețină o 

vechime de 3 ani în aceeași specialitate 

pentru care candidează, avînd același 

nivel de studii care se cere. Spre 

exemplu, un psiholog nu poate candida 

la o funcţie în serviciile operative şi 

invers, dacă nu are studiile 

corespunzătoare funcţiei ce urmează să 

o ocupe şi vechimea necesară în 

serviciu menţionat în prezentul proiect. 

 

Nu se acceptă. 

Sunt două reglementări diferite. art. 

9 alin. (5) și (6) stabilind modul de 

numire al directorului și directorilor 

adjuncți al Administrației, iar art. 30 

stabilește managementul general al 

resurselor umane. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 



de serviciu presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a 

atribuțiilor de serviciu. 

 

 

10. În alin.(1) art.56, lit.d) alin.(1) art.82 şi alin.(1) şi (2) art.85 din proiectul 

legii sintagma „medico – militară” propunem a fi revăzută, deoarece aceasta 

contravine legislaţiei în vigoare. Astfel, pct.3 al Regulamentului cu privire 

la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.897 din 23.07.2003 stipulează expres 

că comisia medico – militară asigură selectarea medicală a efectivelor de 

militari pentru Forţele Armate, iar alin.(1) art.9 al Legii nr.345-XV din 

25.07.2003 prevede că forţele destinate apărării naţionale sînt Forţele 

Armate compuse din Armata Naţională şi Trupele de Carabinieri. 

Tot aici, în alin.(5) art.56 din proiectul legii sintagma “lit.a)-i)” de exclus, 

deoarece alte temeiuri de concediere din funcție în alin.(1) art.83 din proiect 

nu sunt specificate.  

 

 

 

11. În alin.(2) al art.71 din proiectul legii sintagma “legea salarizării” 

urmează a fi înlocuită cu denumirea concretă a legii. 

12. La alin.(3) art.82 nu este clar de ce funcționarul public cu statut special 

va beneficia de reducerea programului de muncă cu pînă la 2 ore zilnic, fără 

reducerea salariului, în perioada de preaviz, în cazurile specificate la literele 

După sintagma „funcţionarul public 

cu statut special este scos din 

activitate”, norma continuă gîndul cu 

sintagma „raporturile de serviciu se 

suspendă în circumstanţe ce nu depind 

de voinţa părţilor, fără plata salariului”.  

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu  se acceptă. 

În conformitate cu art. 19 lit. a) din 

Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 

cu privire la actele legislative, orice 

frază se construieşte conform normelor 

gramaticale, astfel încît să exprime 

corect, concis şi fără echivoc ideea, să 

fie înţeleasă uşor de orice subiect 

interesat. 

 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

Ca model poate fi luată Legea nr.158-



c), e) și f) ale alin.(1). Aceasta ar contraveni principiului asigurării egalității 

salariaților. 

În acest sens, ar putea fi consultate prevederile alin.(1) art.88 al Codului 

muncii al Republicii Moldova, în care se stipulează că angajatorul este în 

drept să concedieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia 

ori în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal doar cu 

condiţia că va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare 

pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de 

muncă.  

13. La art.86, prevederile referitoare la luarea în evidenţă a funcţionarului 

public cu statut special cu specialitatea “penitenciare” prin echivalarea 

gradului special avut la data încetării raporturilor de serviciu cu gradul 

militar, nu se acceptă, deoarece personalul instituțiilor penitenciarelor nu 

sunt militari, iar gradele acestora sunt grade speciale. În acest sens, invocăm 

alin.(1) art.19 a Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

Patriei nr.1245-XV din 18.07.2002, care stabilește expres gradele militare în 

Forţele Armate (Armata Naţională şi Trupele de Carabinieri).  

Mai mult ca atît, potrivit art.12 al Legii nr.345-XV din 25.07.2003, 

rezerva Forţelor Armate este destinată apărării naţionale conform Planului 

de mobilizare a Forţelor Armate şi compensării pierderilor probabile pe 

timp de război, iar destinaţia, structura, formele de pregătire şi modul de 

gestionare a rezervei Forţelor Armate sînt reglementate de Legea cu privire 

la rezerva Forţelor Armate nr.1244-XV din 18 07.2002.  

În acest sens, menționăm că includerea unei grupe noi de evidență 

militară “specialitatea penitenciare” în nomenclatorul specialităților militare 

nu este oportună, din motivul lipsei necesității în cadrul Forțelor Armate de 

astfel de specialități pe timp de pace, mobilizare sau război. Astfel, 

propunem formarea unei rezerve a serviciului penitenciar și respectiv 

evidenţa acestora să fie ţinută de Ministerul Justiţiei, similar evidenței 

militare ținute de Serviciului de Informaţii şi Securitate potrivit art.38 al 

XVI din 04.07.2008, la alin.(3) al art.61 

- În perioada de preaviz, 

persoana/organul care are competenţa 

legală de numire în funcţie acordă 

funcţionarului public în cauză 

reducerea programului de muncă, cu 

pînă la 2 ore zilnic, fără reducerea 

salariului cuvenit.  

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Conform prevederilor alin. (1) art.86 

al proiectului “Evidenţa ofiţerilor şi 

subofiţerilor din sistemul administraţiei 

penitenciare după încetarea raporturilor 

de serviciu se stabileşte prin ordin al 

ministrului justiţiei”.  

În temeiul alin.(3) al aceluiaşi articol 

“Funcţionarii publici cu statut special 

luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi 

concentraţi sau mobilizaţi pentru 

completarea efectivelor subdiviziunilor 

sistemului administraţiei penitenciare, 

în condiţiile prevăzute de lege” şi nici 

de cum nu ca rezervişti ai Forţelor 

Armate.  

 



Legii privind statutul ofițerului de informații și securitate nr.170-XVI din 

19.07.2007. 
22. Ministerul Finanțelor Potrivit art.14 (1) din Legea nr.98 din 04.05.2012 privind 

administrația publică centrală de specialitate, în subordinea ministerului pot 

fi create autorități administrative cu forma de organizare juridică de agenții, 

servicii de stat și inspectorate de stat. În acest sens, urmează de revăzut 

denumirea „Administrația Națională a Penitenciarelor” și de adus în 

concordanță cu cadrul legal existent.  

 

 

 

 

 

La art. 8:  

- ținînd cont că subdiviziunile subordonate au statut de persoană 

juridică și pentru a reflecta clar structura sistemului administrației 

penitenciare, propunem de substituit literele b) și c) din alin.(1) cu litera b), 

cu următorul conținut: „b) instituții subordonate.” , cu descrierea ulterioară 

a acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 6 alin. (7) din 

Legea 780 din 27 decembrie 2001 cu 

privire la actele legislative, se prevede 

că în cazul în care între două acte 

legislative cu aceeaşi forţă juridică 

apare un conflict de norme ce 

promovează soluţii diferite asupra 

aceluiaşi obiect al reglementării, se 

aplică prevederile actului posterior. 

 

 

Nu se acceptă. 

Alin. (4) al art. 8 din prezentul 

proiect dă definiția noțiunii de 

„instituții subordonate”, în sensul 

prezentului proiect de lege, ceea ce 

simplifică pe parcursul textului Legii 

utilizarea termenului de „instituții 

subordonate” și nu „subdiviziunile 

subordonate și instituțiile penitenciare 

ale Administrației”. Totodată, 

substituirea, în cadrul structurii 

sistemului adminsitrației penitenciare, 

subdiviziunilor subordonate și 

instituțiilor penitenciare cu „instituții 

suboronate” va crea mai multe 

dificultăți juridice pe proiect, precum și 

în Codul de executare odată ce tipurile 

instituțiiloe penitenciare sunt 

reglementate expres de Codul de 



 

 

- alin. (1) va fi suplimentat cu o nouă literă cu următoarea redacție 

„întreprinderile de stat și asociațiile din cadrul sistemului administrației 

penitenciare”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alin. (2) sintagma „și bancare” va fi substituită cu sintagma „ , iar 

penitenciarele dislocate în municipiul Bender – și conturi bancare”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alin.(5) sintagma „apărare națională” urmează a fi exclusă, dat 

fiind faptul că potrivit art.9 din Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu 

privire la apărarea națională, forţele destinate apărării naţionale sînt Forţele 

Armate compuse din Armata Naţională şi Trupele de Carabinieri 

executare.  

 

Nu se acceptă. 

Întreprinderile de stat nu fac parte 

din sistemul administrației penitenciare, 

din moment ce acestea nu au ca esență 

punerea în executare a pedepselor 

penale privative de libertate, precum și 

a arestului contravențional. Totodată, 

este de menționat că Administrația 

Națională a Penitenciarelor, poate 

înființa și gestiona întreprinderi de stat, 

în conformitate cu Legea cu privire la 

întreprinderea de stat nr. 146 din 16 

iunie 1994. 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 15 alin. (1) 

finanțarea se face de la bugetul de stat 

și din alte surse neinterzise de lege. 

Astfel, prin modificarea propusă se 

îngrădește dreptul altor instituții din 

cadrul sistemului administrației 

penitenciare decît cele din Bender de a 

dispune de conturi bancare, or, din 

practică reiese că autoritățile dispun 

concomitent de conturi trezoreriale și 

conturi bancare. 

 

Nu se acceptă. 

Din grupul autorităților publice de 

apărare naţională, securitate a statului şi 

ordine publică, Administrația Națională 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La art. 9, alin. (2) sintagma „ , iar statele de personal se aprobă de 

către directorul Administrației” urmează a fi revăzută, dat fiind faptul că, în 

cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor activează și funcționari 

publici. Or, potrivit prevederilor articolului 67 al Legii nr.158 din 04 iulie 

2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 

„autoritățile publice specificate în anexa nr. 1 vor completa formularul-tip al 

statului de personal și îl vor înainta spre avizare în modul stabilit de 

Guvern.”. În acest context, Statul de personal al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor urmează a fi prezentat spre avizare Cancelariei de Stat.  

 

 

 

 

 

Totodată, se propune de revăzut conținutul art.10, alin. (1) din 

proiectul de lege, în contextul modificărilor propuse mai sus precum și 

ținînd cont de faptul că conform art.9, alin. (1) din proiectul de lege 

Administrația Națională a Penitenciarelor este autoritatea administrativă 

care implementează politica statului în domeniile de activitate atribuite 

sistemului administrației penitenciare. Astfel, nu este clar care alte 

subdiviziuni subordonate din sistemul administrației penitenciare 

implementează politici. 

 

 

a Penitenciarelor face parte din 

autoritățile ce asigură ordinea publică.  

Astfel referința la organele 

sistemului penitenciar ca făcînd parte 

din acest grup se găsește în prevederile 

Legii nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar. 

 

Nu se acceptă. 

Luînd în considerare avizul 

Cancelariei de Stat, precum și în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98 

din 4 mai 2012 privind administraţia 

publică centrală de specialitate și Legii 

nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul 

funcționarului public, statele de 

personal ale autorităţii urmează a fi 

aprobate de angajator, adică de 

directorul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

 

Nu se acceptă. 

Indicarea subdomeniilor sau sferelor 

din domeniile de activitate care sînt 

încredinţate Administraţiei se va face 

prin actele normative prin care vor fi 

create subdiviziunile subordinate. 

Astfel nu este necesar de a indica 

expres în prezentul proiect de lege care 

sunt subdiviziunile subordonate și 

subdomeniile de care sunt responsabile. 



 

La art. 15: 

- alin. (1) va avea următoarea redacție „Administrația și instituțiile 

subordonate se finanţează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare 

aprobate prin legea bugetară anuală.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, după alin. (1) de completat cu un alineat nou cu 

următoarea redacție „Bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor se 

elaborează, se aprobă și se administrează în conformitate cu principiile, 

regulile și procedurile, stabilite de legislația în domeniul finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale.”. 

 

 

 

 

 

 

- alin. (3) de exclus, dat fiind faptul că aceste prevederi formează 

subiectul Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată, care se aprobă 

de Guvern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Finanțarea doar din contul bugetului 

de stat fără crearea unui mecanism de 

finanțare prin intermediul mijloacelor 

speciale sau din alte surse neinterzise 

de legislație va crea un impediment în 

gestionarea efectivă atît a 

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, precum și a instituțiilor 

subordonate. 

 

Nu se acceptă. 

Completarea propusă excede 

obiectul de reglementare a prezentului 

proiect de lege, or, norma dată are ca 

scop stabilirea surselor și metodelor de 

finanțare a instituțiilor ce fac parte din 

sistemul administrației penitenciare și 

nu reglementarea politicilor din 

domeniul finanțelor publice și bugetar-

fiscale. 

 

Nu se acceptă. 

Alin. (3) al articolului 15 din 

prezentul proiect reglementează nu 

doar veniturile rezultate din serviciile 

prestate contra plată în conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 

martie 2006, dar și veniturile rezultate 

din activitatea întreprinderilor de stat 

pe care le administrează Administrația 



 

 

 

 

- alin. (4) de exclus, deoarece în Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nu există noțiunea de 

„mijloace speciale”. Totodată, prevederile alin.(4) reprezintă o practică 

negativă în managementul finanțelor publice, fiind în contradicție cu 

principiile și regulile de alocare și gestionare a mijloacelor bugetare. 

Excluderea acestor prevederi se argumentează prin următoarele: 

a) Universalitatea bugetului abordează cheltuielile 

necondiționat de sursa de finanțare a acestora (venituri colectate sau 

generale).  

b) Centralizarea produce o denaturare a informației privind 

administratorii reali ai veniturilor, în timp ce tranzacțiile de transferuri în 

cadrul unui buget nu sunt permise. 

 

La art. 16: 

- pct. (1) sintagma „includ” va fi substituită cu sintagma „se află în 

proprietatea statului și includ:”; 

 

- pct. (4) sintagma „proprietatea” va fi substituită cu sintagma 

„gestiunea”. 

 

La art.17 din proiectul de lege menționăm că, alin. (1) urmează de 

modificat și de enumerat concret categoriile de personal ce vor activa în 

sistemul administrației penitenciare. Prin urmare, se vor exclude sintagmele 

„funcționari publici cu statut special” și „salariați” din următoarele 

considerente: 

- conform art.4, alin. (2) din Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prevederile 

acestei legi se aplică funcționarilor publici cu statut special, însă cadrul 

normativ-legal existent nu definește și nu concretizează care anume 

Națională a Penitenciarelor, precum și 

veniturile rezultate din eventualele 

donații. 

 

Se acceptă parțial. 

Termenul „mijloace speciale” este 

substituit cu termenul „venituri 

bugetare” în conformitate cu Legea nr. 

181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (2) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 



categorii de personal cad sub incidența acestei noțiuni, nu reglementează 

titluri de funcții cu statut special și nici condiții de salarizare pentru aceste 

titluri de funcție, cu excepția colaboratorilor serviciului diplomatic și 

serviciului vamal, astfel nefiind argumentată substituirea noțiunii de 

„colaboratori” din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la 

sistemul penitenciar în vigoare, cu noțiunea „funcționari publici cu statut 

special”; 

- potrivit art.2 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 

2002, salariat este persoana fizică care prestează  o muncă conform unei 

anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui 

salariu, în baza contractului individual de muncă, adică, noțiunea de 

„salariat” cuprinde toate categoriile de personal ce activează în instituție.  

Reieșind din obiecțiile expuse, autorul va reexamina integral 

proiectul de lege în partea ce ține de utilizarea noțiunii de „funcționari 

publici cu statut special”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La art. 25, alin. (6) va avea următoarea redacție: 

„(6) La eliberarea din serviciu, persoanele prevăzute la alin. (4) și 

(5) cu vechimea în serviciu mai mică de 3 ani, după absolvirea instituțiilor 

de învățămînt sau după încheierea tuturor tipurilor de instruire, finanțate din 

contul bugetului de stat, este obligat să recupereze în bugetul de stat 

cheltuielile pentru instruire în mărimea calculată prin împărțirea sumei 

cheltuielilor generale la perioada aflării în serviciu.” 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

Totodată, este de menționat că statutul 

special al funcționarilor publici cu 

statut secial din cadrul sistemului 

administrației penitenciare se 

diferențiază de statutul special 

reglementat în Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 datorită specificul atribuțiilor 

care îi sunt încredințate angajaților cu 

statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare.  

O practică similară se regăsește și în 

privința statutului polițistului 

reglementat prin Legea nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea 

poliției și statutul polițistului.  

În partea ce ține de noțiunea de 

„salariat”, este de menționat că art.2 al 

Legii salarizării nr.847-XV din 14 

februarie 2002 a fost  abrogat prin 

Legea nr. 181 din 25 iulie 2014. 

 

 

Nu se acceptă. 

Versiunea normei propusă crează 

mai multe confuzii în privința tipurilor 

de studii și prevederile angajamentului 

deoarece restituirea costurilor se 

efectuează doar conform 



Respectiv, alin. (7) al art. 25 urmează a fi exclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La art.35, alin. (3) de verificat conținutul literei a), întrucât condițiile 

de salarizare a personalului cu statut special ce activează în sistemul 

penitenciar nu utilizează ca element pentru stabilirea salariului de funcție 

treptele de salarizare. 

 

 

 

 

 

La art.46: 

- la litera c) sintagma „alocații pentru hrană” de substituit cu 

sintagma „rații alimentare”; 

 

- litera d) de exclus, deoarece dublează prevederile de la art. 49; 

 

- litera g) urmează a fi exclusă, deoarece încalcă principiul de 

echitate socială între categoriile de salariați; 

 

 

angajamentului și doar pentru studiile 

efectuate la instituțiile de învățămînt 

care sunt finanțate de la bugetul de stat 

și nu pentru toate tipurile de instruire 

finanțate din contul bugetului de stat. 

Totodată, este de menționat că 

angajamentul prevede nu doar obligația 

de a lucra în serviciul sistemului 

administrației penitenciare, dar și 

obligația de a participa la concurs timp 

de 3 ani și respectiv 5 ani în caz de 

nepromovare a concursului. 

 

 

Nu se acceptă. 

Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare 

în sectorul bugetar prevede pentru 

sistemul penitenciar treptele de 

salarizare, după caz, categoriile de 

salarizare iar proiectul de lege prevede 

doar mecanismul de avansare în 

treptele de salarizare menționate. 

 

Se acceptă. 

 

 

     Se acceptă. 

 

     Nu se acceptă. 

     În eventualitatea în care 

Administrația dispune de astfel de 

centre de recuperare, problema echității 



 

 

 

 

 

 

 

 

- la litera i), sintagma „indemnizații de instalare, de mutare” 

urmează a fi exclusă, dat fiind faptul că nu există cadrul legal ce ar defini 

astfel de indemnizații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48, alin. (1), sintagma „din bugetul de stat” va fi completată cu 

sintagma   „ , din contul bugetului Administrației”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociale nu poate fi invocată odată ce 

astfel de reglementări se regăsesc și în 

Legea nr. 1104 din 6 iunie 2002 cu 

privire la Centrul Național 

Anticorupție, precum și în Legea nr. 

190-XV din 8 mai 2003 cu privire la 

veterani. 

 

     Nu se acceptă. 

     Cadrul legal ce reglementează 

norma dată se regăsește în prezentul 

proiect de lege. Totodată, este de 

menționat că ca consecință a adoptării 

prezentului proiect de lege, cadrul 

normativ conex va fi adus în 

concordanță. 

 

 

 

      Nu se acceptă. 

      Nu este necesar de a indica expres 

că doar din contul bugetului 

Administrației va fi asigurat obligatoriu 

angajatul, or, lipsa resurselor financiare 

pentru asigurarea obligatorie a sănătății 

și a vieții funcționarului public cu statut 

special nu poate fi invocată din motivul 

planificării ineficiente a anului bugetar. 

Totodată, este de menționat că în mod 

analogic, expresia „bugetul de stat” fără 

a limita la bugetul instituției este 

prevăzută în Legea nr. 1104 din 6 iunie 

2002 cu privire la Centrul Național 



 

 

 

 

 

 

Cu referință la art. 50, menționăm că, prin Legea nr. 93 din 29 mai 

2014 privind modificarea și completarea unor acte legislative au fost 

operate modificări la Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind 

pensiile de asigurări sociale de stat, care prevede perioadele necontributive 

ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare în sistemul public. Totodată, 

ținînd cont de prevederile art. 18, alin. (3) al Legii nr. 780-XV din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative, în cazul în care proiectul de act 

legislativ cuprinde prevederi din legislația în vigoare, acestea, de regulă, nu 

se reproduc, dar se face trimitere la ele. 

 

La art. 52, alin. (3) urmează a fi revizuit dat fiind faptul că 

instituțiile/autoritățile publice din domeniul apărării, ordinii publice și 

securității statului își au prevăzut cadrul legal în partea ce ține de delegarea 

și detașarea personalului, precum și înlesnirile la calcularea vechimii în 

muncă în vederea acordării pensiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticorupție, Legea nr. 170 din 19 iulie 

2007 privind statutul ofițerului de 

informații și securitate, precum și 

Legea nr. 1150 din 20 iulie 2000 

serviciului în organele vamale. 

 

        Se acceptă. 

         

 

 

 

 

 

    

 

 

         Nu se acceptă. 

         În conformitate cu pct. 7 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 

februarie 1994, se reglementează 

calcularea vechimii în muncă pentru  

categoriile de autorități publice din 

domeniul apărării naționale, securității 

statului și ordinii publice dar nu se 

menționează expres modul de calculare 

a acesteia pentru fiecare categorie în 

parte, la fel, aceasta nu se 

reglementează nici de legile speciale 

ale autorităților publice menționate. În 

acest sens, norma vine să clarifice 

modul de calculare a vechimii în muncă 

în cazul satisfacerii serviciului în 

sistemul administrației penitenciare 



 

 

 

Art.53 urmează a fi revizuit, dat fiind faptul că pentru a beneficia de 

dreptul la locuință de serviciu este necesar de creat fondului locativ de 

serviciu. Totodată, alin. (4) al aceluiași articol urmează a fi exclus, dat fiind 

faptul că nu este subiectul prezentei legi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 55 se propune de exclus, dat fiind faptul că în conformitate cu 

prevederile art. 18 a Legii nr 1544-XII din 23 iunie 1993, modul de 

calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea pensiei este stabilit de 

Guvern. 

 

 

 

care se va calcula luînd în considerare 

înlesnirile art. 55 din prezentul proiect. 

 

Nu se acceptă. 

Conform prevederilor alin.(1) art.53 

al proiectului - Funcţionarul public cu 

statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare are dreptul, 

în limita disponibilului, la atribuirea 

unei locuinţe de serviciu în modul 

stabilit de Guvern, dacă, în localitatea 

unde îşi desfăşoară activitatea, el/ea sau 

soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în 

proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă 

de către autorităţile administraţiei 

publice locale.  

Deci, se prezumă asigurarea cu spaţiu 

locativ în limita disponibilului 

Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor. Mai mult ca atît, unele 

instituţii penitenciare din Chişinău şi 

din alte unități administrativ-teritoriale 

dispune încăperi în cămine pe care le 

oferă angajaţilor pe parcursul activităţii 

în cadrul sistemului penitenciar. 

 

      Nu se acceptă. 

      Norma dată se regăsește în Legea 

actuală a sistemului penitenciar nr. 

1036 din 17 decembrie 1996, precum și 

în Legea nr. 1104 din 6 iunie 2002 cu 

privire la Centrul Național Anticorupție 

în mod analogic. Totodată, este de 



 

 

 

 

 

Art. 56, alin (3) urmează de exclus, deoarece nu este subiectul 

prezentei legi. 

 

 

 

 

 

 

 

La art. 57: 

- alin. (3) de exclus, dat fiind faptul că dublează prevederile Legii nr. 

158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menționat că art. 18  al Legii nr 1544-

XII din 23 iunie 1993 nu acoperă pe 

deplin obiectul de reglementare a 

normei date. 

 

     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. 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 17 alin. (2) al 

prezentului proiect de lege, statutul 

funcționarilor publici cu statut special 

este reglementat de prezenta lege, iar 

acţiunea Codului muncii se extinde 

asupra raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 se aplică în cadrul sistemul 

administrației penitenciare doar 

angajaților care nu sunt salariați civili și 

nu au tangență directă cu condamnații. 

Totodată, este de menționat că statutul 

special al funcționarilor publici cu 

statut secial din cadrul sistemului 

administrației penitenciare se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alin. (4) sintagma „dreptul la pensie anticipată conform Legii nr. 

156 din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat” 

urmează a fi exclusă, dat fiind faptul că, legea menționată nu prevede 

stabilirea pensiilor anticipate. 

 

La art. 58, alin. (1) sintagma „superior din țară și de peste hotare” 

urmează a fi exclusă, întru evitarea interpretărilor eronate. 

 

 

 

 

 

Art. 59 urmează a fi exclus, dat fiind faptul că, potrivit art.21, 

alin.(2) din Legea 355-XVI din 23 decembrie 2015 cu privire la sistemul de 

salarizare în sistemul bugetar, modul de calculare a perioadei de muncă în 

vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern. 

 

La art. 61: 

- alin. (6) și (8) urmează a fi excluse, și stabilite în contractele 

individuale de muncă, conform prevederilor art.121, alin (5) din Legea nr. 

154-XV, din 28 martie 2003 Codul muncii al Republicii Moldova.  

diferențiază de statutul special 

reglementat în Legea 158-XVI din 4 

iulie 2008 datorită specificul atribuțiilor 

care îi sunt încredințate angajaților cu 

statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare.  

O practică similară se regăsește și în 

privința statutului polițistului 

reglementat prin Legea nr. 320 din 27 

decembrie 2012 cu privire la activitatea 

poliției și statutul polițistului. 

 

       Se acceptă.    

 

 

 

 

       Nu se acceptă. 

       La moment instituţiile de 

învăţămînt din ţară şi de peste hotare 

pentru pregătirea personalului de 

penitenciare sunt doar de nivel 

superior. 

 

       Nu se acceptă.      

       Legea presupune crearea unui 

statut nou al funcționarului public cu un 

sistem de garanții separate cu referințe 

expres stabilite de prezenta lege. 

 

       Nu se acceptă.      

       Legea presupune crearea unui 

statut nou al funcționarului public cu un 



 

 

 

 

 

 

 

 

- la alin. (7), se propune să fie revăzută redacția ce ține de baza de 

calcul și cuantumul indemnizațiilor, făcîndu-se trimitere la modul şi 

condiţiile prevăzute de Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind 

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de 

asigurări sociale, similar persoanelor asigurate. 

 

 

La art. 97, alin (3) sintagma „Legea cu privire la sistemul 

penitenciar” va fi substituită cu sintagma „ Legea cu privire la sistemul 

administrației penitenciare”.  

 

Totodată, considerăm necesar de reexaminat fundamentarea 

economico-financiară a proiectului de lege, care este evazivă și nu 

evidențiază costurile reale ce vor surveni în urma implementării proiectului 

de lege, respectiv nu este identificat impactul financiar asupra bugetului de 

stat și nici sursa de acoperire a acestor cheltuieli. Or, potrivit art.20, alin. d) 

„în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare 

şi de altă natură nota informativă la proiectul de act legislativ va include 

fundamentarea economico-financiară”. 

 Luînd în considerare cele expuse, proiectul de lege prezentat 

urmează să fie revizuit prin prisma obiecțiilor și propunerilor enunțate. 

sistem de garanții separate cu referințe 

expres stabilite de prezenta lege. 

Codului muncii se extinde asupra 

raporturilor de serviciu ale 

funcţionarilor publici cu statut special 

în măsura în care nu este reglementată 

de prezenta lege. 

 

       Nu se acceptă.      

       Legea presupune crearea unui 

statut nou al funcționarului public cu un 

sistem de garanții separate cu referințe 

expres stabilite de prezenta lege. 

 

 

        Se acceptă. 

 

 

 

        Nu se acceptă. 

        Implementarea proiectului Legii 

se va efectua din contul și în limitele 

mijloacelor financiare alocate 

sistemului penitenciar de la bugetul de 

stat. Totodată, este de menționat că este 

imposibil de făcut un altfel de calcul 

decît estimativ din moment ce nu se 

cunoaște exact cite personae vor 

beneficia de concediu de maternitate 

sau de alte idemnizații condiționate. 

 

                        

                                 MINISTRU                                                                                        Vladimir CEBOTARI 


