
Sinteza propunerilor și obiecțiilor la proiectul Hotărîrii Guvernului  cu privire la organizarea și funcționarea  

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 

 Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Afacerilor Interne 

1.  Reieşind din limitele competenţelor funcţionale, comunică 

următoarele. 

        La proiectul Regulamentului: 

 

        la Capitolul I. „Dispoziţii generale", la pct. 4 urmează a fi inclus care 

este cadrul normativ în baza căruia îşi desfăşoară activitatea 

Administrația Naţională a Penitenciarelor, iar principiile de activitate se 

vor completa conform prevederilor art. 2 alin.(l) din Legea nr.300 din 21 

decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare. 

Nu se acceptă 

Se încearcă a fi evitate paralelismele și dublările normative 

 

2.  La Capitolul II. „Misiunea, domeniile de activitate, funcţiile de bază şi 

drepturile administraţiei", pct.10 lit. i) (în proiect sbpc. 10)) , sintagma 

„instanţelor de judecată" se va exclude, întrucît acestea nu îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul instituţiilor penitenciare. In caz contrar, în Nota 

Informativă a proiectului urmează a fi specificate argumentele de rigoare 

privind necesitatea includerii instanţelor de judecată. 

 

Nu se acceptă 

Potrivit modificărilor operate în Codul de procedură penală prin 

Legea nr. 163/2017 (în vigoare din 20.12.2017) „chestiunile prevăzute 

la art. 469, 4731 și 4732 CPP pot fi examinate la sediul instanței sau la 

sediul penitenciarului ori prin intermediul teleconferinței” (art. 32 CPP), 

prin urmare instanța poate dispune desfășurarea ședinței de judecată la 

sediul instituției penitenciare, condiție în care ultima urmează să creeze 

condițiile necesare pentru activitatea instanței 

3.  La pct. 10, lit. o) (în proiect sbpc.15)) , în scopul uniformizării 

prevederilor legale, sintagma „capturare de ostatici" se va substitui cu 

sintagma „luare de ostatici", conform terminologiei utilizate de Legea nr. 

120 din 21 septembrie 2017 cu privire la prevenirea şi combaterea 

terorismului 

Se acceptă 

4.  - crearea condiţiilor materiale şi de trai în instituţiile penitenciare pentru 

plasarea şi detenţia deţinuţilor, conform prevederilor ce reglementează 

cerinţele regimului de deţinere în penitenciare a persoanelor care execută 

pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă; 

 

Se acceptă 

Pct. 10 se va completa cu un nou subpunct cu următorul conținut: 

„11) crearea condițiilor materiale și de trai în instituțiile penitenciare 

pentru detenția persoanelor, conform prevederilor ce reglementează 

cerințele de amenajare a spațiilor de detenție în corespundere cu regimul 



de deținere și timpului instituției penitenciare;”. 

5.  - dirijarea activităţii serviciilor speciale ale penitenciarelor privind 

primirea, evidenţa, transferarea persoanelor plasate în stare de arest 

preventiv şi condamnaţilor la pedeapsa cu închisoare şi detenţiune pe 

viaţă, eliberarea lor din penitenciare, precum şi alte probleme ce ţin de 

executarea hotărîrilor instanţelor de judecată; 

Nu se acceptă 

Funcția propusă se înglobează în cea prevăzute la pct. 10 sbpc. 17) 

din proiectul Regulamentului 

6.  - efectuarea analizei ample a evidenţei numerice şi personale a 

persoanelor deţinute în locurile privative de libertate; 

 

Nu se acceptă 

Prevederea este inclusă în pct. 11 sbpc. 60) din proiectul 

Regulamentului 

7.  - repartizarea persoanelor condamnate la închisoare în dependenţă de 

tipul instituţiei penitenciare prevăzut în sentinţă; 

 

Nu se acceptă 

Funcția propusă este prevăzută la pct. 10 sbpc. 5) din proiectul 

Regulamentului 

8.  - controlul perfectării de către serviciile speciale a materialelor cu privire 

la liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen şi înlocuirea părţii 

neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă, amînarea executării 

pedepsei; 

Nu se acceptă 

Funcția propusă se înglobează în cea prevăzute la pct. 10 sbpc. 17) 

din proiectul Regulamentului 

9.  - examinarea petiţiilor şi a altor materiale parvenite de la cetăţeni, 

condamnaţi, organizaţii de stat şi non-guvernamentale; 

 

Nu se acceptă 

Funcția respectivă reiese din prevederile Legii nr. 90/1994 cu privire 

la petiționare și, respectiv, se înglobează în prevederile pct. 10 sbpc. 20) 

din proiectul Regulamentului. Totodată, în prezentul proiect se 

urmărește scopul evitării dublărilor și paralelismelor normative 

10.  - organizarea şi desfăşurarea inspectărilor de verificare şi speciale a 

activităţii de serviciu a serviciilor speciale ale instituţiilor penitenciare. 

 

Nu se acceptă 

Funcția propusă se înglobează în cea prevăzute la pct. 10 sbpc. 17) 

din proiectul Regulamentului 

11.  Subsecvent, pct. l 1 se va revizui, întrucît poartă un caracter ambiguu. 

 Astfel, acesta urmează a fi separat în două puncte distincte, dintre care 

unul va reglementa drepturile cu care este învestită Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, iar altul va conţine atribuţiile autorităţii nou-

create. 

Nu se acceptă 

Proiectul Regulamentului a fost întocmit în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern 595/2017, prin care a fost aprobată 

structura-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

ministerului 

12.  Capitolul III. „Organizarea activităţii administraţiei" urmează a fi 

completat cu prevederi noi privind modalitatea de numire în funcţie a 

directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum 

Nu se acceptă 

Modul și procedura de numire a directorului ANP este prevăzută 

expres în art. 24 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare. La fel, această Legea prevede modalitățile de 



şi alte aspecte organizatorice cum ar fi fişele postului deţinut, arogarea de 

competenţe, înlocuiri etc. 

modificare a raporturilor de serviciu și procedurile respective 

Procuratura Generală 

13.  Cu referire la proiectul Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (Anexa nr. l): 

1. La capitolul II, 

• La pct.10 lit. c) (în proiect pct. 10 sbct. 3)) din proiectul Regulamentului, 

la final, sintagma „şi preveniţilor" se substituie cu textul „preveniţilor şi 

contravenienţilor". Completarea este necesară, întrucât varianta propusă 

nu cuprinde totalitatea subiecţilor deţinuţi în instituţiile penitenciare. O, 

potrivit pct.ll, subpct.7) din proiect, dreptul de a pune în executare 

sancţiunea arestului contravenţional îi revine Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor. 

Se acceptă  

14.  Potrivit pct. ll, subpct.16) din proiectul Regulamentului, administraţia 

este învestită cu dreptul să organizeze şi efectueze controlul asupra 

modului de acordare a asistenţei medicale a funcţionarilor publici cu 

statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, să asigure 

contractarea serviciilor de asistenţă medicală a acestora, precum şi să 

asigure şi/sau supravegheze efectuarea sistematică a controlului medical 

al personalului, iar potrivit pct.17), este învestită şi cu dreptul de a asigura 

evaluarea medicală şi psihologică la selectarea personalului cu statut 

special al sistemului administraţiei penitenciare, evaluarea medicală şi 

psihologică periodică, precum şi asistenţa psihologică. 

O atare abordare o considerăm depăşită deoarece verificarea stării de 

sănătate la selectarea personalului cu statut special al sistemului 

administraţiei penitenciare ar trebui efectuată de o Comisie de specialitate 

(nepărtinitoare şi din afara sistemului penitenciar) compusă din medici 

din diferite specializări pentru verificarea stării de sănătate a candidaţilor 

(psihiatru, narcolog, cardiolog, otolaringolog, oftalmolog, chirurg etc), 

privind corespunderea pentru exercitarea funcţiei respective. De altfel, 

asemenea examene complexe deja sunt funcţionale pentru angajarea unor 

funcţionari din alte structuri statale. 

Nu se acceptă 

Fiecare structură are cerințe specifice privind exercitarea serviciului, iar 

comisiile medicale din cadrul altor autorități nu activează în baza 

reglementărilor stabilite de către Ministerul Justiției. În așa fel, examenul 

medical va fi efectuat de către o comisie medicală specializată din 

componența căreia vor face parte medici profesioniști, specializați în 

domenii specifice. Activitatea comisiei va fi asigurată în așa fel încât să 

nu admită nicio interferență din partea persoanelor neimplicate în 

procedura de examinare medicală, iar majoritatea examenelor de 

laborator vor fi efectuate în cadrul IMSP ale Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale. 

http://pct.ll/
http://pct.ll/


15.   La pct.ll, subpct. 23) propunem a substitui cuvântul „protecţionismului" 

cu cuvântul favoritismului", deoarece Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 

2017 defineşte şi utilizează noţiunea de favoritism şi nu protecţionism. 

 

Se acceptă 

16.  La pct.13, propunem a revedea conţinutul subpct. 23) „dispune, în 

condiţiile legii, punerea în dispoziţie a funcţionarilor publici cu statut 

special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare", întrucât acesta 

este ambiguu. 

Nu se acceptă 

Procedura de punere în dispoziției a funcționarilor publici cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare este prevăzute 

expres în art. 72 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare. 

17.  II. De ordin general 

1. Potrivit art.58 alin.(l) din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale „ (1) în funcţie de proporțiile actului normativ, 

elementele textului se grupează astfel: 

a) punctele se pot grupa în secţiuni; 

b) secţiunile se pot grupa în capitole; 

c) capitolele se pot grupa în titluri; 

d) în cazul unor acte normative de complexitate şi cu volum mare, titlurile 

se pot grupa în părţi, a căror numerotare se face cu numere ordinare scrise 

cu litere. " 

Astfel, întru respectarea prevederilor enunţate propunem a revedea 

elementele de structură ale proiectului Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

(Anexa nr.l), având în vedere că din conţinutul acestuia nu este clar cum 

sânt grupate elementele textului {titluri, capitole, secţiuni), iar nota 

informativă aferentă proiectului nu face claritate în acest sens şi necesită 

a fi completată. 

Nu se acceptă 

Proiectul Regulamentului a fost întocmit în conformitate cu prevederile 

Hotărârii de Guvern 595/2017, prin care a fost aprobată structura-tip a 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului și 

corespunde rigorilor de tehnică legislativă, stabilite în Legea 317/2003  

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale. 

18.  În textul proiectului Regulamentului, se operează cu noţiunile 

„pedepselor penale privative de libertate" {a se vedea pct.2, pct.10 Ut. a) 

etc. ), „pedepselor privative de libertate" {a se vedea pct.10 Ut. e), pct.10, 

subpct.l) şi 6) etc. ) şi „pedepse penale cu închisoarea şi detenţiunea pe 

viaţă" (a se vedea pct.9 Ut. a), pct.12, subpct.l7) etc. ), varianta corectă 

fiind pedepselor penale cu închisoarea şi detenţiunea pe viaţă. 

Se acceptă 

http://pct.ll/


Prin urmare, întru respectarea normelor de tehnică legislativă şi pentru a 

asigura unitatea de stil şi terminologie a actului normativ este necesar a 

revedea textul proiectului Regulamentului şi a utiliza în toate cazurile 

sintagma „pedepselor penale cu închisoarea şi detenţiunea pe viaţă". 

19.  Spre regret, atât din textul Legii nr.300 din 21.12.2017 cu privire la 

sistemul administraţiei penitenciare, care de fapt, nu a fost expediat spre 

avizare Procuraturii Generale, cât şi din conţinutul proiectului 

Regulamentului privind organizarea si funcţionarea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor (Anexa nr.l), remis spre avizare, există 

îngrijorarea că partea medicală din sistemul penitenciar nu va căpăta o 

independenţă instituţională adecvată, ceia ce ar fi contrar recomandărilor 

înaintate fată de Republica Moldova de către Comitetul European de 

Prevenire a Torturii, dar 'si a obligaţiunilor pozitive ale statului, deoarece 

o investigaţie medicală ineficientă sau imparţială poate ridica mari 

îngrijorări în sensul art.3 CEDO. În opinia noastră, serviciile medicale 

trebuie să fie prestate deţinuţilor de persoane calificate medical din afara 

sistemului de administrare penitenciară şi acesta să nu fie parte 

componentă a acestui sistem. 

Nu se acceptă 

Chestiunea privind asistența medicală a persoanelor custodiate nu 

constituie subiectul prezentului proiect de Regulament. Modalitatea de 

organizare a procedurii de acordare a asistenței medicale deținuților este 

reglementată de Codul de executare, Statutul executării pedepsei de către 

condamnați și Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 478 din 15 decembrie 

2006. În prezent se examinează conceptul de reorganizare a asistenței 

medicale persoanelor deținute conform modelului de externalizare a 

serviciilor medicale „outsourcing” 

Centru de Implementare a Reformelor 

20.  În clauza de emitere, propunem completarea temeiului legal de emitere a 

hotărîrii cu referințe la: art.7 lit.b) din Legea cu privire la Guvern 

nr.136/2017 și art.15 alin.(1) din Legea privind administrația publică 

centrală de specialitate nr.98/2012. 

 

Se acceptă 

21.  Potrivit pct.2 din proiectul hotărîrii se propune un efectiv-limită al 

sistemului administrației penitenciare în număr de 2960 de unități. 

În scopul asigurării clarității repartizării personalului în cadrul structurii 

instituționale a sistemului administrației penitenciare, este necesar de 

specificat expres efectivul-limită al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, efectivul-limită al instituțiilor penitenciare și efectivul-

limită al subdiviziunilor Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Menționăm că, actualmente statul de personal al sistemului penitenciar, 

conform pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.1310/2008 ,,Cu privire la 

Se acceptă 

Pct. 2 din  proiectul hotărârii va avea următorul conținut: 

„  2. Se stabilește efectivul-limită al sistemului administrației 

penitenciare în număr de 2960 unități,  dintre care:  

    efectivul-limită al Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr 

de 200 de unități; 

    efectivul-limită al  instituțiilor penitenciare din subordinea 

Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr de 2619 unități; 

    efectivul-limită al  subdiviziunilor subordonate Administrației 



Departamentul instituțiilor penitenciare”, constituie 2960 unități.  

 

Naționale a Penitenciarelor în număr de 141 unități.” 

22.  În acest context, relevăm că, unul din obiectivele specifice ale Strategiei 

privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr.911 din 25 iulie 2016, îl constituie 

raționalizarea structurii administrației publice centrale. 

Astfel, în contextul adoptării noului act legislativ în domeniu, și anume 

Legea cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, nr.300 din 

21.12.2017 (care va intra în vigoare la 16 mai 2018), considerăm că 

întregul sistem penitenciar urmează a fi supus unui amplu proces de 

optimizare și eficientizare a activității. Această revizuire trebuie efectuată 

atât prin prisma obiectivelor Strategiei nominalizate, de raționalizare a 

structurii administrației publice centrale, precum și ținînd cont de 

principiile fundamentale de organizare și funcționare a administrației 

publice, în special cele al eficienței, al simplității și clarității structurii 

instituționale. 

Totodată, această examinare trebuie să vizeze inclusiv structura 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, stabilită la anexa nr.2 din 

proiect, numărul de funcții de conducere, ponderea funcționarilor cu 

statut special, numărul subdiviziunilor, denumirile acestora și relațiile 

dintre ele, coraportul dintre funcțiile de suport și cele care exercită 

competența materială a Administrației. De asemenea, nota informativă 

urmează să vină cu clarificări minime privind distribuirea personalului pe 

subdiviziunile interne ale Administrației, inclusiv ponderea funcțiilor 

publice cu statut special. Această informație este necesară pentru 

justificarea statutului subdiviziunilor și, respectiv a numărului de 

conducători, inclusiv din punctul de vedere al necesității de a asigura 

respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 1001 din 26 decembrie 

2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”. 

 

Se acceptă parțial 

Procesul de reformare a sistemului penitenciar va presupune 

optimizarea funcțiilor și subdiviziunilor de suport, astfel încât din cele 4 

subdiviziuni existente, atribuțiile a 2 din ele vor fi 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 va reveni funcțiile de 

punere în executare a pedepselor penale spre exemplu: atribuțiile de pază 

și escortă ale deținuților, în acest sens ele vor fi dotate cu tehnica 

necesară și numărul de unități de personal suficient pentru realizarea 

acestor proceduri. De asemenea, vor fi lichidate 2 instituțiile penitenciare 

care în prezent nu sunt funcționale. 

În consecință, statele de personal a tuturor entităților sistemului 

administrației penitenciare vor fi organizate în așa fel 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. Prin 

urmare, numărul funcțiilor de conducere va fi redus substanțial, în 

condițiile în care numărul unităților de personal va rămâne la nivelul de 

2960 unități.  

În așa fel, ponderea funcțiilor de conducere în cadrul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor va reprezenta doar 17% din numărul total de 

personal, în condiție în care funcțiile de control exercitate de cele două 

subdiviziuni lichidate vor fi distribuite Administrației. Respectiv,  

ponderea funcții implicate în asigurarea executării pedepsei din partea 

Administrației va fi egală cu 46,5%, adică de două ori mai mult decât în 

prezent. Funcțiile administrative exercitate de personalul celor trei 

instituții (Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Direcția Trupelor de 

Pază și Escortă și Centrul de Aprovizionare Tehnico-Materială) vor 

corespundere cu numărul funcțiilor actuale ale Departamentului, care va 



prelua atribuțiile celorlalte două subdiviziuni lichidate, situație care va 

permite redistribuirea unităților optimizate în instituțiile penitenciare. 

Menționăm că în contextul noii Legi cu privire la procuratura 

nr.3/2016, atribuțiile de  control al respectării legislaţiei de către 

administraţia instituţiilor penitenciare, exercitate anterior de către 

procuratură, au revenit Departamentului Instituțiilor Penitenciare, 

condiții în care numărul unităților de personal a rămas nemodificat, ceea 

ce nu a permis realizarea întregului volum de sarcini atribuite  în acest 

sens. 

  De asemenea, menționăm că în perioada 2012-2016 numărul 

personalului sistemului penitenciar a fost redus de la 3400 la 2900 de 

unități, situație care a avut impact negativ asupra întregului proces de 

punere în executare a pedepselor privative de libertate și a controlului 

asupra modului în care este realizată această atribuție. 

23.  În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Legea nr.98/2012, 

pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite subdomenii 

sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui minister, 

în subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de 

organizare juridică de agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat. 

În acest sens, pentru a reglementa forma de organizare juridică a ANP, 

sugerăm completarea la pct.2 după cuvintele ,,autoritate administrativă 

subordonată Ministerului Justiției” cu cuvintele ,,cu forma de organizare 

juridică – agenție”. 

Se acceptă 

24.  Pct.5, urmează a fi revizuit prin prisma prevederilor art.16 alin.(1) din  

Legea nr.300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, care 

expres statuează că ,,bunurile sistemului administraţiei penitenciare fac 

parte din domeniul public al statului”; 

 

Se acceptă 

25.  la pct.11, sunt excesiv detaliate drepturile ANP, fiind listate 69 de 

drepturi. În acest context, sugerăm revizuirea drepturilor ANP, în sensul 

comasării și expunerii generice a acestora. 

Totodată, relevăm că unele drepturi expuse constituie de fapt atribuții ale 

ANP. În acest context, pentru asigurarea conformității cu prevederile 

Se acceptă parțial 

Proiectul va fi redactat prin prisma comasării sau expunerii generice a 

unor drepturi indicate în Regulament, cu excepția celor care urmează a 

fi detaliate expres. 

Totodată menționăm că, expunerea detaliată a drepturilor este 



art.15 alin.(1) din Legea nr.98/2012, sugerăm completarea cu un punct 

separat care ar prevedea expres atribuțiile principale ale ANP. 

 

condiționată de necesitatea de a prevedea expres competențele cu care 

este învestită Administrația Națională a Penitenciarelor reieșind din 

domeniile sale de activitate.  

La fel precizăm că, Legea nr. 300/2017 atribuie Administrației Naționale 

a Penitenciarelor unele competențe proprii organelor centrale de 

specialitate (ex. art. 9 alin. (5) Idem), astfel, rezultă necesitatea de a le 

indica expres, cu scopul de a evita caracterul echivoc al întinderii acestor 

drepturi.  

26.  la Capitolul III ,,Organizarea activității Administrației”, este necesar de 

completat cu prevederi referitoare la directorul ANP, în partea ce ține de 

numirea și eliberarea din funcție a acestuia. 

 

Se acceptă 

Regulamentul va fi completat cu punct nou cu următorul conținut: 

„13. Directorul este numit și eliberat din funcție de Ministerul Justiției 

în condițiile Legii nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare și are următoarele atribuții: ”. 

27.  la pct. 13, atribuțiile directorului ANP sunt excesiv detaliate. Astfel,  

sugerăm revizuirea acestora prin prisma art.15 alin.(6) din Legea 

nr.98/2012. 

Nu se acceptă 

Detalierea atribuțiilor directorului este condiționată de necesitatea de a 

le prevedea expres în Regulament reieșind din domeniile de activitate ale 

ANP, astfel încât întinderea acestora să fie clar reglementată. Menționăm 

că la elaborarea proiectul Regulamentului s-a ținut cont de cerința de 

evitare a paralelismelor și dublării unor dispoziții legale. 

28.  La pct.16, este statuat că ,,Numărul directorilor adjuncți este stabilit de 

către ministrul justiției, conform funcțiilor respective în statul de 

personal.”. Relevăm că, este necesar de revizuit această prevedere, or, 

Legea nr.300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, nu 

prevede competența ministrului justiției de a stabili numărul directorilor 

adjuncți. În context, reiese că sunt aplicabile reglementările art.15 alin.(7) 

din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de 

specialitate, care expres prevede competența Guvernului de a stabili 

numărul directorilor autorității administrative din subordinea 

ministerului. 

Prin urmare, pct.16 din Regulament, trebuie să stabilească expres 

numărul directorilor adjuncți ai ANP. 

 

Se acceptă 

Pct. 16 din proiectul Regulamentului va avea următorul conținut:  

„ În activitatea sa directorul este asistat de doi adjuncți.  Domeniile de 

competență ale directorilor adjuncți sunt stabilite prin ordin al 

directorului.”. 

29.  La pct.21, sugerăm excluderea prevederii referitoare la forma semnăturii Se acceptă 



aplicabile pe corespondență, deoarece este inutilă.  

30.  sugerăm excluderea pct. 23-25, care conțin reglementări privind 

activitatea ,,Consiliului consultativ” al ANP. 

În acest sens, nici Legea nr.300/2017 și nici Legea nr.98/2012, nu prevede 

constituirea de organe consultative ale autorităților administrative din 

subordinea ministerelor.  

 

Nu se acceptă 

Crearea Consiliului consultativ reprezintă o cerință imperioasă a de 

consultare a modului în care vor fi adoptate deciziile privind 

generalizarea practicii de punere în executare a pedepselor privative de 

libertate sau măsura arestului preventiv, reieșind din multitudinea 

aspectelor ce urmează a fi avute în vedere în procesul de adoptare a 

deciziilor cu impact semnificativ. Precizăm că Consiliul consultativ va 

fi creat din funcționari publici cu statut special din cadrul sistemului, 

specializați în diferite domenii, în limitele personalului scriptic şi 

fondului de salarizare stabilit, astfel încât să se asigure adoptarea corectă 

și nearbitrară a deciziilor în cadrul sistemului. Precizăm că o astfel de 

practică a existat până în prezent, demonstrându-și eficiența și utilitatea 

în procesul decizional. 

Având în vedere că Consiliul este creat în cadrul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, considerăm oportun indicarea unor astfel de 

reglementări în Regulamentul de organizare și funcționare a ANP. 

 

31.  Sugerăm excluderea pct.28-29, deoarece prevederile acestora nu se 

încadrează în obiectul de reglementare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a ANP, ci urmează a fi detaliate în regulamentele de 

organizare și funcționare al ,,Detașamentului cu destinație specială 

,,Pantera” și respectiv al ,,Centrului de instruire”. 

Nu se acceptă 

Potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (6) din Legea nr. 

300/2017, crearea subdiviziunilor Administrației și instituțiilor 

penitenciare se aprobă de Guvern, astfel, ținând cont de prevederile art. 

62 alin. (2) din Codul civil, care indică că în actul de constituire a  

persoanei juridice cu scop nelucrativ se stabileşte obiectul şi scopurile 

activităţii ei, rezultă că odată cu crearea acestor instituției prin prezentul 

proiect, este necesar de stabilit scopurile acestora. 

În așa fel, acest fapt va asigura respectarea principiului previzibilității și 

accesibilității pentru persoanele custodiate sau alte persoane, care vor 

interacționa cu aceste subdiviziuni.  

Reamintim că scopul și funcțiile de bază ale acestor două subdiviziuni 

au fost anterior indicate în Hotărârea de Guvern  nr. 1119/2004, care va 

fi abrogată odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de Hotărâre. 

 



Cancelaria de Stat 

32.  completarea clauzei de emitere cu art.7 lit.b) din Legea nr.136/2017 și 

art.11 alin.(1) lit.q1), art.15 alin.(1) din Legea nr.98/2012, norme care de 

asemenea constituie temei pentru aprobarea proiectului în cauză;  

Se acceptă 

33.  includerea în partea dispozitivă a unui punct privind reorganizarea 

autorității administrative „Departamentul instituțiilor penitenciare” în 

„Administrația Națională a Penitenciarelor”, conform prevederilor 

art.96 alin.(2) din Legea nr.300/2017, inclusiv introducerea modificării 

respective la anexa nr.3 din Hotărîrea Guvernului nr.736/2012; 

Nu se acceptă 

Astfel de prevedere este indicată expres în 96 alin. (2) din Legea nr. 

300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare și indică 

aspectul privind reorganizarea „Departamentul instituțiilor 

penitenciare” în „Administrația Națională a Penitenciarelor”. 

34.  substituirea cuvîntului „subdiviziunilor” din subpct.5), pct.1 cu cuvîntul 

„structurilor”, deoarece noțiunea de subdiviziuni este aplicată de regulă 

entităților din cadrul aparatului autorităților administrative (anexa nr.2 

din Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011);  

Nu se acceptă 

Această denumire este prevăzută și reiese expres din prevederile art. 8 

alin. (1)  lit. b) și art. 10 din Legea nr. 300/2017. 

35.  concretizarea la pct.2 a numărului funcționarilor publici cu statut special 

și personalului contractual; 
Nu se acceptă 

Statele de personal ale Administrației Naționale a Penitenciare se 

stabilesc de către Ministrul Justiției, fapt prevăzut expres în art. 9 alin. 

(4)  din Legea nr. 300/2017. 

La fel, statele de personal ale instituțiilor subordonate Administrației se 

stabilesc de către directorul Administrației, fapt prevăzut expres în art. 

10 alin. (2) și art. 11 alin. (9) Idem. 

Astfel, numărul  funcționarilor publici cu statut special și personalului 

contractual, potrivit prevederilor legale, este stabilit fie de către 

Ministrul Justiției – pentru ANP, fie de către directorul ANP – pentru 

subdiviziunile subordonate și instituțiile penitenciare, reieșind din 

analiza funcțională a acestor instituții. 

Precizăm că în conformitate cu prevederile  pct. 560 din Statutul 

executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 583/2006,  sistemul penitenciar creează funcții necesare 

pentru realizarea activităților curente de întreținere a instituțiilor 

penitenciare din rândul deținuților, în volum de cel mult 10% din 

plafonul de detenție a acestei instituții, însă pentru unele categorii de 

funcții de întreținere sau pentru instituțiile care nu custodiază persoane, 

vor fi create unități pentru angajarea personalului contractual 



indispensabil activitățile instituțiilor respective. 

36.  revizuirea pct.5 prin prisma prevederilor art.16 din Legea nr.300/2017, 

care stabilesc că bunurile sistemului administrației penitenciarelor fac 

parte din domeniul public;   

Se acceptă 

Pct. 5 va avea următorul conținut:  

„Patrimoniul Administrației şi instituțiilor subordonate acesteia face 

parte din domeniul public al statului şi este gestionat în conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament şi altor acte normative în vigoare.”. 

37.  expunerea denumirii capitolului II cu următorul cuprins: „MISIUNEA, 

DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCȚIILE DE BAZĂ, ATRIBUȚIILE 

PRINCIPALE ȘI DREPTURILE GENERALE ALE ADMINISTRAȚIEI”, 

în contextul prevederilor art.15 alin.(1) din Legea nr.98/2012; 

Nu se acceptă. 

Structura proiectului de Regulament a fost elaborată cu respectarea  

structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

ministerului, aprobată prin  Hotărârii de Guvern 595/2017. Mai mult ca 

atît, în proiectul textului regulamentului nu sunt prevăzute atribuțiile 

ANP. 

38.  revizuirea pct.8, 9, 10 și 11, pentru delimitarea clară și expunerea 

consecutivă a misiunii, domeniilor, funcțiilor, atribuțiilor și drepturilor 

Administrației, prin prisma Legii nr.300/2018; 

Structura proiectului de Regulament a fost elaborată cu respectarea  

structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

ministerului, aprobată prin  Hotărârii de Guvern 595/2017.  

Expunerea detaliată a drepturilor este condiționată de necesitatea de a 

prevedea expres competențele cu care este învestită Administrația 

Națională a Penitenciarelor reieșind din domeniile sale de activitate. 

Menționăm că la elaborarea proiectul Regulamentului s-a ținut cont de 

cerința de evitare a paralelismelor și dublărilor unor dispoziții legale.  

Funcțiile și drepturile Administrației sunt grupate pe domeniile de 

activitate precum: elaborare de acte; control și monitorizare; activitatea 

educativă; asistența medicală; managementul resurselor umane; 

activitatea economică a instituțiilor penitenciare; activitatea financiară; 

logistică; activitatea IT; administrarea bunurilor, etc. 

39.  excluderea subpct.7) din pct.11, avînd în vedere că aceste reglementări 

sînt reflectate în subpct.7) și 10) din pct.13 al capitolului III, ca atribuții 

ale Directorului;   

Se acceptă 

40.  comasarea subpct.8) cu 58), subpct.28) cu 29) din pct.11, și respectiv 

subpct.8) cu 29) din pct.13, deoarece reglementările în cauză abordează 

același subiect; 

Se acceptă parțial 

1) Subpct. 28) și 29 au fost comasate într-un singur pct. cu 

următorul conținut:” 27)  să coordoneze activitatea instituțiilor subordonate 

în vederea antrenării deținuților în muncă, educarea lor spirituală şi cultural-

estetică, precum şi realizarea măsurilor pentru adaptarea socială a persoanelor 



eliberate din locurile de detenție și să elaboreze recomandări privind modul de 

antrenare a deținuților în muncă la persoanele fizice sau persoanele juridice cu 

orice tip de proprietate;„ 
 

 

41.  excluderea subpct.21) din pct.11, pct. 26, 27 și 28, deoarece 

reglementările respective urmează să se regăsească în regulamentele 

interne ale acestor subdiviziuni; 

Se acceptă parțial 

Având în vedere că crearea autorităților administrative se dispune de 

Guvern și ținând cont de faptul că crearea acestor două subdiviziuni cu 

personalitate juridică se dispune în prezentul proiect de Hotărârea de 

Guvern, se impune și indicarea expresă a scopului și funcțiilor acestor 

instituții. 

În așa fel, va fi asigurată respectarea principiului previzibilității și 

accesibilității pentru persoanele custodiate sau alte persoane, care vor 

interacționa cu aceste subdiviziuni.  

Reamintim că scopul și funcțiile de bază ale acestor două subdiviziuni 

au fost anterior indicate în Hotărârea de Guvern  nr. 1119/2004, care va 

fi abrogată odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de Hotărâre. 

Punctul 26 și 27 vor fi comasate într-un singur punct. 

 

42.  ajustarea pct.13 din capitolul III, prin prisma prevederilor art.9 alin.(2), 

(3) din Legea nr.300/2017, cu includerea ulterioară a unui punct ce 

prevede atribuțiile Directorului; 

Se acceptă 

 

43.  revizuirea subpct. 24) din pct.13, avînd în vedere că reglementările 

respective sînt incerte; 
Nu se acceptă 

Procedura de punere în dispoziției a funcționarilor publici cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare este prevăzută 

expres în art. 72 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare 

44.  excluderea pct.15 și 16, în contextul ajustării și reflectării acestor 

reglementări în pct.12. Totodată reglementările în cauză vor fi racordate 

la prevederile art.9 alin.(2), (3) din Legea 300/2017, cu stabilirea 

numărului de adjuncți, conform cerințelor art.15 alin.(7), (8) din Legea 

nr.98/2012; 

Se acceptă parțial 

Pct. 16 din proiectul Regulamentului va avea următorul conținut:  

„ În activitatea sa directorul este asistat de doi adjuncți.  Domeniile de 

competență ale directorilor adjuncți sunt stabilite prin ordinul  

directorului.”. 

 Pct. 16 se exclude. 



45.  De asemenea, la anexa nr.2 din proiect, se va reexamina denumirea 

subdiviziunilor structurale ale Administrației prin prisma cerințelor 

prevăzute în anexa nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011, care 

stabilesc numărul de personal atribuit unei subdiviziuni.  

Se acceptă parțial 

Denumirile  subdiviziunilor structurale ale Administrației corespund 

normelor prevăzute în anexa nr.2 din Hotărârea Guvernului 

nr.1001/2011, iar în statele de personal, la stabilirea numărul unităților 

de personal a acestor subdiviziuni, se va ține cont de aceste cerințe. 

Ministerul Finanțelor 

46.  La pct. 2 din proiectul de hotărâre, este necesar a se delimita efectivul-

limită al aparatului administrativ, deoarece condițiile de salarizare pentru 

angajații aparatului Administrației diferă de cele ale angajaților 

instituțiilor penitenciare. 

Se acceptă  

Pct. 2 din  proiectul hotărârii va avea următorul conținut: 

„ 2. Se stabilește efectivul-limită al sistemului administrației penitenciare 

în număr de 2960 unități,  dintre care:  

    efectivul-limită al Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr 

de 200 de unităţi; 

    efectivul-limită al  instituțiilor penitenciare din subordinea 

Administrației Naționale a Penitenciarelor în număr de 2619 unităţi; 

    efectivul-limită al  subdiviziunilor subordonate Administrației 

Naționale a Penitenciarelor în număr de 141 unități.” 

47.  În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.736 din 3 octombrie 2012 „Cu 

privire la  organizarea şi funcționarea Ministerului Justiției”, la Lista 

autorităților administrative din subordinea Ministerului Justiției este 

necesar a se introduce modificările respective ce survin din modificarea 

structurii administrației penitenciare, ca urmare a ajustării la prevederile 

Legii nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare, care va intra în vigoare din 16 mai 2018. 

Nu se acceptă 

Ministerul Justiției, la data de 21.04.2018, a remis Guvernului spre 

examinare proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea, 

completarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (optimizarea 

structurii și activității Ministerului Justiției și autorităților administrative 

din subordine). 

48.          De asemenea, se atenționează că potrivit art. 14 din Legea nr. 98  din 

4 mai 2012,  pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite 

subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sunt încredințate 

unui minister, în subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative 

cu forma de organizare juridică de agenții, servicii de stat şi de 

inspectorate de stat, și nu se regăsește o astfel de formă de organizare 

juridică  ca Administrație, fapt ce vine în contradicție cu prevederile atât 

a Legii nr. 300 din 21 decembrie 2017 și  respectiv a proiectului de 

hotărâre prezentat spre examinare. 

Se acceptă 

Pct. 2 din proiectul Regulamentului după cuvintele ,,autoritate 

administrativă subordonată Ministerului Justiției” se completează cu 

cuvintele ,,cu forma de organizare juridică – agenție”. 

 

49.  La pct. 13 din proiectul prezentat spre examinare se propune a se efectua Nu se acceptă 



 

următoarele modificări: 

- subpunctele 30)-38) se vor exclude și se va completa cu un 

subpunct nou în următoarea redacție: „poartă răspundere managerială 

pentru administrarea, planificarea  și executarea alocaţiilor bugetare şi a 

patrimoniului public aflat în gestiunea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor; 

Necesitatea de a include în Regulamentul de organizare și funcționare a 

ANP a competențelor respective rezultă din prevederile art. 9 alin (5) din 

Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, 

care atribuie Administrației Naționale a Penitenciarelor unele 

competențe proprii organelor centrale de specialitate în domeniul 

finanțelor publice. 

Astfel, rezultă necesitatea de a indica expres aceste atribuții, cu scopul 

de a evita caracterul ambiguu al întinderii acestora. 

50.  - subpunctul 37)  se propune de modificat în următoarea redacție: 

„organizarea şi desfăşurarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a 

achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru activitățile 

proprii”; 

Se acceptă 

Subpct. 37 pct. 11 va avea următorul conținut 

„să organizeze și desfășoare în conformitate cu legislația achiziții 

publice de bunuri, servicii și lucrări pentru activitățile proprii;”. 

51.  aprobă planurile anuale de activitate ale Administrației Naționale a 

Penitenciarelor.” 
Nu se acceptă 

Este prevăzute la subpct. 3) pct. 13 din proiectul Regulamentului. 

52.  Referitor la textul din secțiunea III. Organizarea activității Administrației  

(punctele 13,16) și Anexa nr. 3, în partea ce ține de conducerea acesteia 

(Director Administrație, Director adjunct Administrație), se enunță că atât 

prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare a în sectorul bugetar cât și cele ale Hotărârii 

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, nu prevede astfel 

de funcții. Or, odată fiind instituite, nu vor avea temei de a se atribui la 

careva din categoriile de salarizare și, respectiv, a se efectua salarizarea.    

Se acceptă  

Ministerul Justiției a inițiat procedura de elaborare a cadrului conex 

Legii 300/2017, care va fi promovat conform etapelor creației 

legislative. 

Având în vedere termenele prevăzute în art. 98 alin. (2) din Legea  nr. 

300/2017  până la introducerea modificărilor în actele normative, 

salarizarea persoanelor respective va fi efectuată în temeiul prevederilor 

pct.19 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 650/2006. 


