
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentul de 

activitate al comisiilor de disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare  

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

În vederea realizării prevederilor art. 93 alin. (3) din Legea nr. 300  din 21 decembrie 2017 

cu privire la sistemul administrației penitenciare, Ministerul Justiției a elaborat proiectul 

Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentul de activitate al comisiilor de 

disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare. 

Proiectul menționat are drept scop instituirea cadrului normativ privind supravegherea 

activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

Astfel, proiectul propune instituirea un mecanism complex de supraveghere și control a 

activității funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației 

penitenciare. Cadrul conex subordonat legii intervine în vederea asigurării bunei funcționări a 

activității funcționarilor publici cu statut special, supravegherii comportamentului acestora prin 

prisma regulilor deontologice şi de etică profesională, stabilirii responsabilităților profesionale, 

precum şi a mecanismului de atragere la răspundere disciplinară în caz de abatere disciplinară. 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul Ordinului ministrului justiției include în anexă Regulamentul de activitate al 

comisiilor de disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare care este structurat în 

IV capitole, după cum urmează:  

Capitolul I.  Dispoziții generale – conține norme generale cu privire la activitatea 

comisiilor de disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare. 

 

Capitolul II. Constituirea, componența, mandatul membrilor şi competența comisiilor de 

disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare – reglementează componența, 

inclusiv modul de desemnare sau alegere a membrilor comisiilor de disciplină. Prevede durata, 

revocarea, încetarea, suspendarea mandatului membrilor Comisiei de disciplină, precum și 

vacanța funcției de membru permanent. 

Capitolul III. Atribuțiile şi principiile de activitatea ale comisiilor de disciplină şi a 

membrilor acestora – include norme care stabilesc atribuțiile comisiei, președintelui, 

secretarului comisiei,  principiile în baza cărora activează comisia, precum și modul de 

funcționare a comisiei. 

Capitolul IV. Modul de sesizare a comisiei de disciplină. Cercetarea faptelor sesizate ca 

abateri disciplinare - stabilește modul de desfășurare a ședințelor, lucrările de secretariat ale 

comisiei, modalitățile de întocmire a actelor, modul de votare etc.  

Cauza disciplinară se examinează cu participarea obligatorie a funcționarului public cu 



statut special vizat în raportul anchetei de serviciu.  

La sancționarea disciplinară a funcționarilor publici cu statut special, Regulamentul 

stabilește obligația comisiei de a ține cont de: gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele în 

care a fost comisă aceasta, activitatea şi comportamentul funcționarului public cu statut special, 

impactul faptei asupra imaginii funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

De asemenea, proiectul prevede dreptul membrului comisiei sau supleantului acestuia care 

are opinie separată faţă de decizia adoptată de a o expune în scris, opinia acestuia  fiind anexată 

la procesul-verbal al ședinței respective a comisiei de disciplină. 

  

Fundamentarea economico-financiară 

 

Promovarea și ulterioara implementare a proiectului Ordinului ministrului justiției cu 

privire la aprobarea Regulamentul de activitate al comisiilor de disciplină din cadrul sistemului 

administrației penitenciare nu necesită  cheltuieli din bugetul de stat. 

Impactul proiectului 

 

Proiectul va avea un impact semnificativ prin instituirea unei premise legale în scopul  

asigurării şi garantării profesionalismului și responsabilității funcționarilor publici cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare.  

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea şi completarea 

altor acte normative.  

Avizarea şi consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a 

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

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.P 
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