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proiect 

 

L E G E 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I: -  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); 

Legii nr. 131 din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6); Legii privind azilul 

în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 145); Legii nr. 50 din 22 martie 2012 privind prevenirea 

şi combaterea criminalităţii organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, 

nr. 103, art. 343); Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de 

investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113-118, art. 373);  

Legii nr. 218 din 19 noiembrie 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);  Legii nr. 120 din 21 septembrie 2017 cu privire la 

prevenirea și combaterea terorismului  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, 

nr. 364-370, art. 614), cu modificările ulterioare,  cuvintele „Departamentul instituţiilor 

penitenciare” sau „Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiției”, la 

forma gramaticală corespunzătoare, se substituie cu cuvintele „Administrația Națională 

a Penitenciarelor”, la forma gramaticală corespunzătoare. 

Articolul II. – 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 „Departamentul instituțiilor  

penitenciare” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

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

substituie cu cuvintele ”sistemul administrației penitenciare”. 

 

Articolul III. – 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 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 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 VI. – 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 VII. - 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; 

cuvîntul „general” din cuvintele „directorul general”, la forma gramaticală 

corespunzătoare, se exclude; 

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 VIII. – 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, şef serviciu 1500–2250 

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”. 

 

Articolul IX. – La articolul 41 litera a) din  Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016  

privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 85), cu modificările 

ulterioare, cuvintele „Departamentului Instituţiilor Penitenciare” se substituie cu 

cuvintele „sistemului administrației penitenciare”. 

 

Președintele Parlamentului 


