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cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru 
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------------------------------------------------------------------- 
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Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru 
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Prim-ministru                                                        Pavel FILIP 
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proiect 

 

L E G E 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de 

comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 din 23 iunie 1993 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, articolul 

752), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. În   preambulul   legii,   cuvintele   „în   cadrul   Departamentului   instituțiilor 

penitenciare al Ministerului Justiţiei” se substituie cu cuvintele „funcționari publici cu 

statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”; 

2. În tot textul legii, cu excepția articolelor 48 și 49, după cuvintele „trupele 

organelor afacerilor interne” se completează cu cuvintele „ , precum și funcționarilor 

publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare” la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

3. Articolul 18: 

la litera a), după cuvîntul „trupe” se completează cu cuvintele „serviciul în cadrul 

sistemului peniteniciar și/sau sistemului administrației penitenciare”; 

litera b) se completează cu cuvintele „și funcționarilor publici cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare”; 

litera e) se completează cu cuvintele „și funcționarilor publici cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare”; 

4. La articolul 48 cuvintele „și sistemului penitenciar” se substituie cu cuvintele  

„ , ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației 

penitenciare”; 

5. La articolul 49 alineatul (1), cuvintele „și sistemului penitenciar” se substituie 

cu cuvintele „ , funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației 

penitenciare”. 

 

Articolul II. – În Anexa Legii nr.668 din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea 

Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78-80, articolul 527),  cu 

modificările ulterioare,  cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare al 

Ministerului Justiției”, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a 

Penitenciarelor”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

  



 

Articolul III. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140 din 10 mai 2001 

privind Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, 

nr. 68-71, art. 505), cuvintele „Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului 

Justiției”, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

 

Articolul IV. – În tot textul Legii nr. 121 din 3 mai 2001 cu privire la protecția 

socială suplimentară a unor categorii de populație (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, cuvintele „sistemul 

penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”. 

 

Articolul V. – La articolul 10 alineatul (l) subpunctul l) litera f) şi articolul 

12 alineatul (l) litera d) din Legea nr. 1549 din 19 decembrie 2002 cu privire la 

înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 

nr. 15-17, art. 51), cu modificările ulterioare,  cuvintele „Departamentul instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiției”, se substituie cu cuvintele „Administrația 

Națională a Penitenciarelor”. 

 

Articolul VI. – La articolul 72 alineatul (5) din Codul penal al Republicii Moldova 

nr. 985 din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare, cuvintele „penitenciare pentru 

minori” se substituie cu cuvintele „centre de detenție pentru minori și tineri”.  

 

Articolul VII. -  În tot textul Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 

28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648) 

cu modificările ulterioare,  cuvintele „Departamentul instituţiilor penitenciare” sau 

„Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, se substituie cu 

cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

Articolul VIII. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14 

martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, 

art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La  articolul  136  alineatul   (4)   cuvintele   „Departamentului       instituțiilor 

penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”. 

2. „La  articolul  273 alineatul  (1)  litera  f)  cuvintele  ”șefii  instituțiilor  

penitenciare” se substituie cu cuvintele ”funcționarii publici cu statut special din cadrul 

sistemului administrației penitenciare”. 



Articolul IX. – În tot textul Legii nr. 190 din 8 mai 2003 cu privire la veterani 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84-86, art. 392), cu modificările 

ulterioare, cuvintele „sistemul penitenciar”, la forma gramaticală corespunzătoare, se 

substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare ”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

Articolul X. – La articolul 2 din Legea nr.216 din 29 aprilie 2003 cu privire la 

Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor 

penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 695), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, se substituie cu 

cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

Articolul XI. - În punctul 7 din Anexa nr. 3 a Legii nr. 283 din 4 iulie 2003 privind 

activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2003, nr. 200-203, art. 769), cu modificările ulterioare, cuvintele „Departamentul 

instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, se substituie cu cuvintele 

„Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

  

Articolul XII. - Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24 

decembrie 2004  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-

220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. În tot cuprinsul codului:  

cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” sau 

„Departamentul instituțiilor penitenciare”, la forma gramaticală corespunzătoare, se 

substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

cuvintele „sistemul penitenciar”, la forma gramaticală corespunzătoare, se 

substituie cu cuvintele „sistemul administrației penitenciare”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

cuvintele „penitenciar pentru minori”, la forma gramaticală corespunzătoare, se 

substituie cu cuvintele „centrul de detenție pentru minori şi tineri”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 

cuvintele „directorul general” se substituie cu cuvintele „director”; 

2. La articolul 195 alineatul (2), cuvintele „Legea cu privirea la sistemul 

penitenciar” se substituie cu cuvintele „Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire 

la sistemul administrației penitenciare”; 



3. La articolul 223 alineatele (2) și (3), cuvintele „colaboratorii” și respectiv 

„colaboratorului” se substituie cuvintele „funcționarul public cu statut special”, la 

forma gramaticală corespunzătoare; 

4.  La articolul 283 alineatul (21), ultima propoziție se exclude. 

 

Articolul XIII. – În tot textul Legii nr. 371 din 1 decembrie 2006 cu privire la 

asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 42), cu modificările ulterioare, cuvintele „Departamentul 

Instituiților Penitenciare al Ministerului Justiției” sau „Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare” și cuvintele „sistemul penitenciar”, se substituie cu cuvintele 

„Administrația Națională a Penitenciarelor” și, respectiv „sistemul administrației 

penitenciare” , la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

        Articolul IVX. – Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-

38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică și se competează după cum 

urmează: 

1. În tot textul legii și al anexelor, cuvintele „Departamentului instituţiilor 

penitenciare”, la forma gramaticală corespunzătoare, se substituie cu cuvintele 

„Administrația Națională a Penitenciarelor ”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

2. La anexa nr. 7, tabelul nr. VI va avea următorul conținut: 

 

 

 VI. Funcţiile corpului de ofiţeri ai Administrației Naționale a Penitenciarelor   

Director  2000–2750 

Șef direcţie generală 1850–2600 

Şef direcţie 1700–2450 

Şef secţie 1500–2250 

Șef serviciu 1400-2010 

Specialist principal, ofiţer principal de investigaţii 1300–1950 

Specialist superior, ofiţer superior de investigaţii 1200–1800 

Specialist, ofiţer de investigaţii 1100–1650 

 

3. Anexa nr. 9, compartimentul „Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale 

militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor apărării naţionale, 

securităţii statului, ordinii publice şi serviciului de salvare”, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

la poziţia a treia, cuvintele „general-maior de justiție,” se substituie cu cuvintele 

„chestor de justiție”; 



la poziţia a patra, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu cuvintele                        

„ ; comisar-șef”; 

la poziţia a cincea, cuvintele „de justiție,” se exclud și se completează cu cuvintele                     

„ ; comisar-principal de justiție”; 

la poziţia a şasea, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu cuvîntul                       

„ ; comisar”; 

la poziţia a şaptea, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu cuvintele                     

„ ; inspector principal”; 

la poziţia a opta, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu cuvintele                        

„ ; inspector superior”; 

la poziţia a noua, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu cuvintele                        

„ ; inspector”; 

la poziția a zecea, cuvintele „sublocotenent: de justiție” se exclud; 

la poziţia a unsprezecea, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu 

cuvintele „ ; agent-șef principal”; 

la poziţia a douăsprezecea, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu 

cuvintele „ ; agent-șef”; 

la poziţia a treisprezecea, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu 

cuvintele „ ; agent-șef adjunct”; 

la poziţia a paisprezecea, înainte de cuvintele „de justiție” se completează cu 

cuvintele „ ; agent principal”; 

la poziţia a cincisprezecea, cuvintele „sergent de justiție” se exclud; 

la poziţia a şaisprezecea, cuvintele „sergent-inferior: de justiție” se substituie cu 

cuvintele „agent superior de justiție”. 

4. La articolul  21 alineatul (4) în ultima propoziție textul „ angajaților civili (cu  

excepţia muncitorilor) din sistemul penitenciar.” se substituie cu textul  „şi personalului 

contractual din cadrul sistemului administrației penitenciare.” 

  

Articolul XV. – La articolul 27 alineatul (7)  din Legea nr. 131 din 7 iunie 2007 

privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 

11–21, art. 6) cu modificările ulterioare, cuvintele „Departamentului instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiţiei” se substituie cu cuvintele „Administrației 

Naționale a Penitenciarelor”. 

 

Articolul XVI. – La articolul 231 litera j) din Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă, nr. 186 din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 

143-144, art. 587), cuvintele „Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului 

Justiției”, se substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”. 
 

   



Articolul XVII. – La articolul 11 alineatul (4) din Legea nr. 153 din 4 iulie 2008 

cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei, (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 583), cuvintele „Departamentul instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiției”, se substituie cu cuvintele „Administrația 

Națională a Penitenciarelor”. 
           

Articolul XVIII. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 105 din 16 mai 2008 

cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112-114, art. 434), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, se 

substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

 

Articolul XIX. – La articolul 52 litera d) și articolul 54 alineatul (1) din Legea 

privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art.145), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„structurile Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției” și 

„structurile Departamentului instituţiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele 

„instituțiile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

 

Articolul XX. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 50 din 22 martie 2012 

privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 343),  cuvintele „Departamentului instituţiilor 

penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei,” se substituie cu cuvintele „Administrației 

Naționale a Penitenciarelor”. 

 

Articolul XXI. – La articolul 6 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (4)  din Legea 

nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 373),  cuvintele „Departamentului 

instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, se substituie cu cuvintele 

„Administrației Naționale a Penitenciarelor”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

 

Articolul XXII. – În articolul 7 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 130 din 8 iunie 

2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 222-227, art. 721) cu modificările ulterioare,  cuvintele 

„Departamentului instituţiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrației 

Naționale a Penitenciarelor”. 

 

Articolul XXIII. – La articolul 3 litera a) din Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 

privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 254-262, art. 836), cuvintele 

„Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției” se substituie cu 

cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”. 

 



Articolul  XXIV. – La articolul 6 alineatul (4) litera k) și articolul 8 alineatul (12) 

din Legea nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

terorismului  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364-370, art. 614), 

cuvintele „Departamentul instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, se 

substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

 

         Articolul XXV. – În articolul 9 alineatul (2) litera  l) din  Legea nr.29 din 5 aprilie 

2018 privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 142-148, art. 279) cuvintele „Departamentului instituțiilor penitenciare”, se 

substituie cu cuvintele „Administrației Naționale a Penitenciarelor”. 

 

 

 

Președintele Parlamentului 


