NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea unor hotărâri ale
Guvernului

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin implementarea
noilor reglementări
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificările şi completările unor hotărâri ale
Guvernului a fost elaborat în scopul amendării unui şir de acte normative în contextul
reorganizării sistemului penitenciar al Republicii Moldova.
Astfel, prin Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației
penitenciare, Departamentul Instituțiilor Penitenciare s-a reorganizat în Administrația Națională
a Penitenciarelor, începând cu data de 16 mai 2018, angajații atestați ai sistemului fiind numiți
în funcții publice cu statut special.
Prin urmare, în scopul asigurării continuității activității autorității vizate, este necesar
operarea modificărilor în toate acele normative al Guvernului în care se regăsește denumirea
„Departamentul instituțiilor penitenciare”, precum și alte noțiuni care au devenit perimate, cum
ar fi: sistemul penitenciar, colaborator al sistemului penitenciar, penitenciar pentru minori,
director general, efectiv de trupă şi corpul de comandă, ostaşi, sergenţi şi plutonieri.
De asemenea, având drept scop imperativul reorganizării actualului sistem de executare a
pedepselor penale privative de libertate, este absolut necesar consolidarea instituțională a
instituțiilor sistemului administrației penitenciare prin crearea unui climat competitiv al resursei
umane implicate în procesul de realizare a scopului pedepsei penale. În acest context, se propune
introducerea unor șir de amendamente care au drept scop eficientizarea procesului de evoluție în
cariera penitenciară și crearea unor oportunități motivaționale pentru a recruta și a menține
personal calificat și competent.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Amendamentele propuse se referă la următoarele acte normative în care urmează a fi operate
modificări:
1) La punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 și 35 din proiect se propune amendarea unui șir de acte normative care au
drept scop modificarea denumirii din „Departamentul Instituțiilor Penitenciare”
în
„Administrația Națională a Penitenciarelor”, substituirea cuvintelor „sistemul penitenciar” cu
cuvintele „sistemul administrației penitenciare” sau înlocuirea cuvintelor „colaboratorii
sistemului penitenciar al Departamentului instituțiilor penitenciare” cu cuvintele „funcționarii
publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor”
2) În Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea
militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării
naţionale, securităţii statului şi ordinii publice”, unde se propun o serie de modificări pentru a
racorda la noțiunile utilizate de Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației
penitenciare. La fel, se propune introducerea funcției de „ofițer principal de investigații” care va
fi remunerată echivalent cu gradul de remunerație a funcție de „specialist principal”, și respectiv

„ofițer de investigații” ca va fi remunerat echivalent cu gradul de remunerație a funcției de
„specialist”. Această modificare vine se consolideze și să determine statutul ofițerilor de
investigație din cadrul sistemului administrației penitenciare, statut care este prevăzut pentru
personalul sistemului care desfășoară activitatea specială de investiție conform Legii nr. 59 din
29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii.
De asemenea, se propune introducerea poziției de „specialist superior” și „inspector
superior” și „inspector” pentru a asigura ca mecanismul motivațional de evoluție în carieră să
fie unul eficient și diversificat. Așa fiind, funcționarul public cu statut special din cadrul
instituțiielor subordonate Administrației va avea oportunități suplimentare de a evolua în carierea
sa profesională în cadrul sistemului administrației penitenciare, prin parcurgerea unui nou nivel
de salarizare.
La fel, se propune completarea anexei nr. 5 cu funcții noi create pentru funcționarii publici
cu statut special din corpul agenilor în contextul reorganizării și eficentizării activității
instituțiilor și subdiviziunilor Administrației Naționale a Penitenciare.
În Hotărîrea Guvernului nr. 186 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare militarilor,ofiţerilor de informaţii
şi securitate, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi prin contract din organele
apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform totalurilor activităţii unităţii în
care sînt angajaţi” la punctul 4 al anexei nr. 4 cuvintele „Departamentul Instituţiilor Penitenciare”
se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor” iar titlul capitolul VII din
Indicatorii de bază pentru estimarea totalurilor activităţii unităţilor în care sînt angajaţi prin
contract militarii, ofiţerii de informaţii şi securitate, efectivul de trupă şi corpul de comandă din
organele apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice şi cuantumurile indemnizaţiei
lunare cuvenite pentru îndeplinirea lor, va avea titlu în redacție nouă: „Funcționarii publici cu
statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”.
În cazul Hotărîrii Guvernului nr. 686 din 18 iunie 2007 „Privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării
sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii
statului şi ordinii publice” în titlul și în tot textul după cuvintele „angajaților civili”, se
copmpletează cu cuvintele „și personalului contractual” iar la punctul 31 din Regulamentul cu
privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime
în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice,
cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se exclud.
În tot textul anexelor și Hotărîrii Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 „Cu privire la cu
privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați” cuvintele
„Departamentul instituţiilor penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a
Penitenciarelor”, cuvintele „sistemul penitenciar” se substituie cu cuvintele „sistemul
administrației penitenciare”, iar cuvântul „colaborator” se substituiei cu textul „funcționar public
cu statut special” iar noțiunea „personal penitenciar” din punctul 5 al Anexei nr. 1 din Statutul
executării pedepsei de către condamnaţi, va avea următorul cuprins „personal penitenciar personalul enumerat la art. 17 al Legii nr. 300/2017, cu privire la sistemul administrației
penitenciare, inclusiv funcționarii publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a
Penitenciarelor;”.
Fundamentarea economică-financiară

Implementarea prezentului proiect de lege nu impune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul de stat.
Respectarea transparenței decizionale
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.
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