
 

 

Sinteza propunerilor şi obiecțiilor la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii nr. 300 din 16 mai 2018 cu privire la sistemul administrației penitenciare) 

 

Organele care 

au înaintat 

propuneri sau 

obiecții 

 

 

 

 

Conținutul obiecției sau propunerii 

 

 

 

 

Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale  

Lipsă de obiecții si propuneri. 

 

 

Procuratura 

Generală 
Lipsă de obiecții si propuneri. 

 

Institutul de 

Reforme 

Penale 

      

          Lipsă de obiecții si propuneri. 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

       Comunică lipsa de obiecţii şi propuneri pe marginea acestuia. 

 

      Totodată, la art. I, (în proiect Articolul XXIII) Legea nr.218 privind 

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

foc, data aprobării actului normativ se va revizui conform informaţiei 

din Monitorul Oficial. 

 

 

    Se acceptă. 

    Au fost efectuate modificările în proiect. 

Centru de 

Implementare 

a Reformelor 

 

1. Cu referire la prevederile Art. I din proiect, pentru asigurarea 

conformităţii cu normele de tehnică legislativă, în special prevederile 

art.51 alin.(4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, este 

necesar ca propunerile de modificare a legilor prevăzute să fie înserate în 

articole separate pentru fiecare lege. 

 

      Se acceptă. 

 

 

 

 



 

2. Totodată, sugerăm autorului să revadă propunerile de modificare  

a Legii privind azilul în Republica Moldova nr.270/2008, or substituind 

cuvintele „Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului 

Justiţiei” cu „Administraţia Naţională a Penitenciarelor” în textul Legii 

nr.270/2008, va apărea sintagma „structurile Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor” ceea ce nu corespunde conceptului Legii nr.300/2017 cu 

privire la sistemul administraţiei penitenciare. 

 

3. De asemenea, în textul proiectului, actele legislative supuse  

modificării se vor expune în ordine cronologică crescătoare, începînd de 

la cele adoptate anterior. 

 

 

        4.    La Art. VIII (în proiect Articolul IVX) se propun modificări la 

Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, 

inclusiv în partea ce ţine de funcţiile corpului de ofiţeri ai Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor şi grilele de salarii pentru aceste funcţii. În 

acest context, menţionăm că deşi nota informativă la proiect, menţionează 

că pentru implementarea acestui proiect „nu vor fi necesare cheltuieli 

suplimentare din bugetul de stat, cheltuielile de personal urmare a 

modificărilor propuse vor fi acoperite în limita alocaţiilor bugetare anuale, 

nefiind necesare alocaţii suplimentare în acest scop” modificările propuse 

la anexa nr.7 compartimentul VI din Legea nr.355/2005, atrag după sine 

o majorare a cheltuielilor de personal. Acest fapt se datorează: 

- echivalării grilei de salarii pentru funcţia de „şef serviciu” şi „ şef de 

secţie”; 

- creşterea grilei de salarii pentru funcţia de „specialist principal”; 

- instituirea funcţiei de „specialist superior”. 

Prin urmare, modificările propuse prin proiect la Legea nr.355/2005, 

atrag majorări ale cheltuielilor de personal, ceea ce impune necesitatea 

 

       Se acceptă. 

        

 

 

      

      

 

 

   Se acceptă. 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial 

Procesul de reformare a sistemului 

penitenciar, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 

300/2017 și aprobarea Hotărârii de Guvern nr.  

437/2018 la nivel instituțional a presupus 

optimizarea funcțiilor și subdiviziunilor de suport, 

astfel încât din cele 4 subdiviziuni existente, 

atribuțiile a 2 din ele au fost redistribuite între 

Administrația Națională a Penitenciarelor și 

instituțiile penitenciare, primei revenindu-i 

funcțiile de planificare, de gestionare la nivel 

central a procedurilor de punere în executare a 

pedepselor privative de libertate (ex: transfer, 

stabilirea planului de pază și supraveghere etc.) de 

control și de monitorizare. Instituțiilor 

penitenciare le-au revenit funcțiile de punere în 

executare a pedepselor penale spre exemplu: 

atribuțiile de pază și escortă ale deținuților, fiind 



estimării acestor cheltuieli, iar nota informativă la proiect urmează să 

prevadă aceste aspecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotate cu tehnica necesară și numărul de unități de 

personal suficient pentru realizarea acestor 

proceduri. De asemenea, au fost lichidate 2 

instituții penitenciare care nu fost funcționale în 

ultima perioadă. 

În consecință, statele de personal a tuturor 

entităților sistemului administrației penitenciare 

au fost aprobate astfel încât funcțiile de conducere 

să fie reduse la maxim, iar numărul funcțiilor de 

execuție să corespundă cu cerințele actuale ale 

sarcinilor puse în fața sistemului.  

Respectiv, ponderea funcțiilor de conducere în 

cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor 

reprezintă 17% din numărul total de personal, în 

condiție în care funcțiile de control exercitate de 

cele două subdiviziuni lichidate au fost distribuite 

Administrației. 

Prin urmare, acest proces de optimizare și 

raționalizare a personalului sistemului 

administrației penitenciare a contribuit la 

micșorarea esențială a cheltuielilor de personal, 

din contul alocațiilor bugetare destinate salarizării 

funcțiilor de conducere lichidate, situație care a 

creat posibilitatea de a opera modificările propuse 

prin acest proiect de lege. 

În așa fel, reiterăm cele invocate în nota 

informativă privind lipsa cheltuielilor 

suplimentare, deoarece economiile făcute sunt net 

superioare cheltuielilor, fiind în întregime 

acoperite din alocațiilor bugetare anuale. 

Suplimentar precizăm că finanțarea sistemului 

administrației penitenciare, inclusiv finanțarea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Totodată, în textul Legii nr.355/2005, este utilizat termenul de  

„sistem penitenciar", care de asemenea potrivit proiectului urmează a fi 

revizuit. 

 

 

 

 

 

 

cheltuielilor de personal se efectuează prin 

intermediul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, care în domeniul finanțelor este 

învestită cu unele atribuții ale administrației 

publice centrale (art. 9 alin. (5) din Legea nr. 

300/2017), respectiv cheltuielile de personal  

alocate din bugetul de stat sunt destinate 

întregului sistem, nu doar Administrației. În 

această ordine de idei, reiterăm că efectivul-limită 

al sistemului administrației penitenciarelor 

rămâne neschimbat, în condițiile în care au fost 

lichidate substanțial funcțiile de conducere. 

De asemenea precizăm că modificările 

propuse au menirea de a restabili echitatea în ce 

privește gradul de remunerare a funcțiilor 

respective în comparație cu celelalte autorități 

prevăzute în anexa nr. 7 din Legea nr. 355/2005. 

 

Totodată, pozițiile de șef de secție și șef de 

serviciu își vor păstra subordonarea potrivit 

legislației existente. 

 

 

     Se acceptă 

     La Articolul  IVX, se introduce un nou aliniat 

cu următorul conținut: „ 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.”. 

 



 

 

        6. Suplimentar, în procesul examinării proiectului de lege au fost 

identificate mai multe legi care necesită modificări, însă care nu se 

regăsesc în proiectul prezentat spre avizare. Astfel, pentru a asigura 

plenitudinea reglementării propuse prin proiectul de lege, acesta trebuie 

completat cu modificări a următoarelor legi, şi anume: 

- Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, care la art.9 

lit. l) utilizează noţiunea de „Departamentul instituţiilor penitenciare”; 

- Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie 

civilă, care la art.7 alin.(l) lit. b) utilizează noţiunea de „Departamentul 

instituţiilor penitenciare”; 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr. 186/2008, care la art.231 lit.j) 

utilizează noţiunea de „Departamentul instituţiilor penitenciare al 

Ministerului Justiţiei”; 

- Legea nr. 153/2008 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei, care 

la art.ll alin.(4) utilizează noţiunea de „Departamentul instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justitiei”; 

- Legea nr. 105/2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi 

la procesul penal, care la art.9 alin.(2) utilizează noţiunea de 

„Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei”; 

- Legea nr.371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în 

materie penală, care la art.22 alin.(7), 87-90, 98, 103-104, 106 şi 115 

utilizează noţiunea de „Departamentul instituţiilor penitenciare”; 

- Pct.7, anexa nr.3 la Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de 

pază nr.283/2003, în care se utilizează noţiunea de „Departamentul 

instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei”; 

- Legea nr.216/2003 cu privire la Sistemul informaţional integral 

automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor 

care au săvîrşit infracţiuni, care la art.2 utilizează noţiunea de 

„Departamentul instituţiilor penitenciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei”; 

- Legea nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat, 

 

 

      Se acceptă. 

Propunerile au fost însușite. 



care la art.10 alin.(l) subpct. l) lit. f) şi art.12 alin.(l) lit. d), utilizează 

noţiunea de „Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului 

Justiţiei”; 

- Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, care la art.l 

alin.(5), utilizează noţiunea de „Departamentul instituţiilor penitenciare al 

Ministerului Justiţiei”; 

- Anexa la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale 

căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, în care 

se utilizează noţiunea de „Departamentul instituţiilor penitenciare al 

Ministerului Justiţiei”. 

Cancelaria de 

Stat 

Comunicăm următoarele obiecții/propuneri. 

7. Proiectul urmează a fi revizuit prin prisma regulilor de tehnică 

legislativă, inclusiv prevederilor art.32 alin.(2) din Legea nr.780-XIV din 

27 decembrie 2001, care stabileşte că fiecărui act supus modificării sau 

completării i se consacră un articol, numerotat cu cifre romane. 

 

8. De asemenea, se va reexamina pct. 2 din Articolul II (în proiect 

Articolul VIII) pentru concretizarea organului de constatare a 

infracţiunilor, deoarece noţiunea „sistemul administraţiei penitenciare " 

propusă în proiect, este ambiguă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

          

 

 

 

Se acceptă 

Pct. 2 din Articolul VIII al proiectului va avea 

următorul conținut: 

„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”. 

Precizăm că potrivit art. 17 alin. (2) din 

Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare, statutul funcţionarului 

public cu statut special din cadrul sistemului 

administraţiei penitenciare este conferit datorită 

naturii atribuţiilor de serviciu, care implică 

îndatoriri şi riscuri specifice. 



 

 

 

 

 

 

9. Totodată, menţionăm că modificările de la pct. 2 al Articolul VIII 

(în proiect Articolul IVX) - Legea nr.355/2005, în particular propunerea 

de clasare pe aceeaşi grilă salarială a funcţiei de şef secţie şi şef serviciu, 

urmează a fi reexaminată prin prisma cerinţelor pct. 1 şi 2 din anexa nr.2 

din Hotărîrea Guvernului nr. 1001/2011, care stabileşte că pentru 

instituirea secţiei este necesar cel puţin - 4 unităţi de personal, iar pentru 

instituirea serviciului cel puţin - 1 unitate de personal. Respectiv, în 

exercitarea atribuţiilor funcţionale şeful de secţie si şeful de serviciu 

realizează un volum de activitate diferit, or în aceste condiţii și salarizarea 

urmează a fi corespunzătoare. 

 

10. În contextul proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ", 

care a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 10 mai curent, urmează a fi 

examinată oportunitatea completării tabelului de la anexa nr.7 cu funcţia 

de director adjunct. 

 

Prin urmare, personalul sistemului căruia îi 

este conferit acest statut, are capacități și 

competențe de a constata aceste categorii de 

infracțiuni. 

 

 

Se acceptă  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Modul de salarizare a adjuncților 

conducătorilor de instituțiilor aparatelor centrale 

din cadrul  Ministerului Apărării, Ministerului 

Afacerilor Interne, corpului de ofiţeri ai 

Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Departamentului instituţiilor penitenciare, 

Centrului Naţional Anticorupţie şi efectivului de 

curieri speciali din Serviciul de Stat de Curieri 

Speciali, este prevăzut la art. 19 alin. (2) din Legea 

nr. 355/2005. 

 



 

Ministerul 

Finanțelor 

11. La Articolul VIII (în proiect Articolul IVX), la pct. 2 se 

consideră inoportun de a amplasa șeful secției și șeful serviciului, la 

același nivel, fiind stabilit același diapazon al categoriei de salarizare. 

Astfel, întru neadmiterea riscului aplicării incorecte a ierarhiei 

nivelului funcțiilor personalului și a principiilor care stau la baza 

sistemului de salarizare a angajaților precum, și întru sincronizarea 

categoriilor de salarizare cu ierarhia funcțiilor, se propune a se amplasa 

funcția „Șef serviciu” după „Șef secție”  cu atribuirea în coloana „Grila 

de salarizare” a grilei „1400-2100”. 

Se acceptă 

Conform avizelor Centrului de Implementare 

a Reformelor și a Cancelariei de Stat,  pozițiile de 

„șef de secție” și „șef de serviciu”  își vor păstra 

subordonarea potrivit legislației existente. 


