
 

Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr. _____ 

din ______________ 

 

cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, 

art. 824), se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 2, numărul „94” se substituie cu numărul „104”; 

 

2) la punctul 3, cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”; 

 

3) la punctul 10 din anexa nr. 1, cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „trei”; 

 

4) în anexa nr. 2: 

a) textul „(cu statut de serviciu)” se substituie cu textul „(cu statut de 

direcție)”; 

b) cuvintele „și probleme speciale” se exclud; 

c) după poziția „Serviciul informare și comunicare cu mass-media” se 

completează cu poziția „Serviciul petiții, relații cu publicul și probleme speciale”; 

 

5) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:



„Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 

 

Organigrama aparatului central al Ministerului Justiției 
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2. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 437/2018 cu privire la organizarea 

și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 156, art. 472), se modifică după cum urmează: 

1) numărul „2951” se substituie cu numărul „2941”; 

2) la subpunctul 1), numărul „200” se substituie cu numărul „190”; 

 

3. Prezenta Hotărîre de Guvern intră în vigoare la data publicării. 

 

PRIM-MINISTRU 
 

Contrasemnează: 

Ministrul justiției 

 


