
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  

Regulamentului cu privire la uniforma și însemnele de distincție ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului 

Justiției și Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Apărării Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Ministerul Economiei Ministerul Economiei, a examinat proiectul Hotărîrii Guvernului 

„Privind aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma şi însemnele de 

distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei 

şi Normele privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului 

penitenciar al Ministerului Justiţiei", şi în limita competenţelor funcţionale, 

comunică lipsa propunerilor suplimentare pe marginea acestuia. 

Totodată, în clauza de emitere a proiectului, la temeiul legal indicat, 

sursa de publicare a Legii nr.l036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la 

sistemul penitenciar sursa de publicare este următoarea: (Republicat: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art.654). 

 

Suplimentar, conform art.55, alin.(2) al Legii nr.317-XV din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr.208-210, art.783) hotărîrile Guvernului se semnează de 

prim-ministru. In conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea 

cu privire la Guvern, unele hotărîri se contrasemnează de miniştrii care au 

obligaţia punerii lor în aplicare. Astfel, reieşind din cele sus menţionate, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 



considerăm necesar, formula de autenticitate a actului în cauză a se 

completa cu poziţiile Ministrul Justiţiei - Oleg Efrim şi Ministrul Finanţelor 

- Anatol Arapu. 

 

3. Ministerul Finanțelor La punctul 3 al proiectului Hotărîrii Guvernului se propune de substituit 

sintagma „Ministerul Justiției” cu sintagma „Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare”, dat fiind faptul că , mijloacele destinate sistemului 

penitenciar sunt aprobate la grupa funcțională principală „Menținerea 

ordinii publice și securitatea națională” și finanțarea acestora se efectuează 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare. 

 

Se acceptă. 

4. Ministerul Afacerilor 

Interne 

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) al Legii nr. 317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi  

ale administraţiei publice centrale şi locale, conchidem că,  ,,clauza de 

emitere stabileşte temeiul legal de emitere a actului normativ. Clauza de 

emitere constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii 

emitente şi exprimarea hotărîrii de luare a deciziei referitoare la emiterea 

actului normativ respectiv. În actele Guvernului se va adăuga, după caz, şi 

temeiul din legea respectivă”, drept pentru care indicarea în clauza de 

emitere a Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul 

penitenciar, este mult prea generală. Or, oportun ar fi indicarea expresă a 

normei în bază căreia a fost elaborat proiectul hotărîrii de Guvern cu privire 

la aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma şi însemnele de 

distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei 

şi Normele privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului 

penitenciar al Ministerului Justiţiei.  

 

 Pct. 2 din proiectul hotărîrii de Guvern, necesită a fi corelat cu anexa 

nr. 2 la hotărîrea invocată, întrucît acestea diferă ca conţinut.   

 

 La Regulamentul cu privire la uniforma şi însemnele de 

distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului 

Justiţiei (anexa nr. 1).  

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Se acceptă. 

 

 

 

 

 



 Pct. 10, descrie în calitate de element al setului de uniformă 

,,scurta”, iar figura nr. 7 din uniforma corpului de comandă suprem 

(generali), identifică ,,geaca” ca parte componentă a ţinutei de serviciu. 

Drept urmare, se consideră oportună revizuirea acestora cu operarea unei 

terminologii unitare în tot cuprinsul Regulamentului.  

 

 Pct. 11, care descrie ,,puloverul tricotat”, ca parte componentă a 

ţinutei de serviciu pentru bărbaţi, necesită a fi revizuit. Or, în figura nr. 20 

la care se face trimitere în descriere, însăşi puloverul tricotat, nu se 

regăseşte, aici fiind identificate doar şapca, scurta, cămaşa albastră, cravata, 

pantalonii, centura lată şi pantofi.  

 

 Pct. 24, se va revedea în corelare cu figura nr. 35, întrucît însăşi 

denumirea punctului nu corespunde descrierii, or, în figura indicată supra, 

nu este redată scurta din ţesătură de camuflaj în patru culori cu căptuşeală 

termoizolantă. Acelaşi raţionament se va aplica şi în raport cu pct. 25 din 

proiectul Regulamentului, implicit figura nr. 35.  

 

 La pct. 27, care descrie pantofii din piele naturală de culoare neagră 

ca parte componentă a ţinutei din uniforma pentru corpul de comandă 

suprem (generali), necesită a fi revăzut în coroborare cu figura nr. 1-3. Or, 

în figurele invocate autorul operează cu termenul de ,,cizme” şi nicidecum 

cu termenul  de ,,pantofi”. Respectiv, în aspectul invocat urmează a se 

preciza,  încălţămintea care va face parte din uniforma pentru corpul de 

comandă suprem.  

 

 Pct. 30, care descrie ,,chipiul de ceremonie”, va fi racordat cu 

descrierea din figura nr. 12, care identifică ,,chipiul de paradă”.  

 

 Pct. 37, se va examina suplimentar, dat fiind faptul că cravata nu se 

regăseşte în cuprinsul figurei nr. 11 a uniformei corpului de comandă 

superior, inferior şi a efectivului de trupă, implicit ţinutei de ceremonie 

pentru bărbaţi.  

      Se acceptă. 

 

 

 

 

 

      Se acceptă. 

 

 

 

 

 

       Nu se acceptă. 

Ținuta la care se face referire în punctul 

24 și 25 este o parte din echipamentul 

prezentat în întregime la fig. 35. 

 

 

       Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

        Se acceptă. 

 

 

        Se acceptă. 

 

 

 



 

 La pct. 61, care descrie pantalonii din ţesătură de camuflaj în patru 

culori, relevăm că figurele nr. 35-38, nu sunt în patru culori. Or,  figura nr. 

10 redă per ansamblu ţinuta de companie de camuflaj în patru culori, drept 

pentru care figurele respective vor fi analizate în coroborare cu cele expuse.  

    

 La Normele privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor 

sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei (anexa nr. 2).  

 La pct. 11, amendamentele propuse denotă probleme de ordin 

conceptual. Or, art. 20 (18
4
) al Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 

cu privire la sistemul penitenciar, nu conţine careva prevederi în partea ce 

ţine de obligaţia colaboratorului sistemului penitenciar de a achita diferenţa 

valorică a uniformei recepţionate, precum şi a componentelor ei, în cazul 

expirării contractului de muncă. Mai mult, aceasta vine în contradicţie cu 

prevederile art. 82 lit. e) din Codul muncii, respectiv, încetarea contractului 

individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor. Prin 

urmare, şi ţinînd cont de faptul că expirarea termenului contractului 

individual de muncă încheiat pe durată determinată este una dintre 

circumstanţele ce nu depind de voinţa părţilor, şi angajatorul cunoştea şi 

trebuia să cunoască durata contractului individual de muncă încheiat, nu 

este judicios ca colaboratorul/salariatul să achite diferenţa valorică a 

uniformei întrebuinţate în conformitate cu atribuţiile de serviciu.  

Subsidiar, în cazul încetării contractului individual de muncă în 

circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, nu este temei legal pentru 

înaintarea unei acţiuni în instanţa de judecată. 

 

 

        Nu se acceptă. 

Ținuta la care se face referire în 

prezentul punct este o parte din 

echipamentul prezentat în întregime la 

fig. 35-38. 

 

 

        Se acceptă. 

 

 

 


