NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor
I Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
La 21 decembrie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr. 300 cu privire la sistemul
administrației penitenciare, care va intra în vigoare începând cu data de 16 mai 2018.
Dispozițiile finale ale legii nominalizate impun Guvernului sarcina de a elabora şi
aproba Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
Reieşind din rigorile de structură, proiectul Hotărîrii Guvernului se ajustează la
cerinţele actului legislativ nominalizat supra.
Scopul proiectului este crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa într-o
formulă nouă organizarea şi funcţionarea Administrației Naționale a Penitenciarelor,
accesibil şi eficient, contribuind în ultimă instanţă la realizarea conformă a misiunii şi
sarcinilor cu care este investită, precum și a celor sarcini care urmează a fi delegate
adițional.
II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Prin proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la sistemul administrației
penitenciare se stabilesc normele de organizare și funcționarea ale Administrației
Naționale a Penitenciarelor, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 300 din
21 decembrie 2017, cu privire la sistemul administrației penitenciare.
Astfel, în proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea
Administrației Naționale a Penitenciarelor (în continuare Administrație), sunt stabilite
norme care reglementează funcțiile și drepturile Administrației, fiind autoritatea publică
din subordinea Ministerului Justiției ce exercită competențele exclusive de
implementarea a politicii statului în domeniul execuțional-penal.
Aceste atribuții și competențe reiese din prevederile Legii nr. 300 din 21 decembrie
2017, cu privire la sistemul administrației penitenciare, Codului de executare, Codului
de procedură penală, precum și alte acte legislative și normative în vigoare.
De asemenea, proiectul Hotărârii Guvernului stabilește lista subdiviziunilor și
instituțiilor penitenciare din cadrul sistemului administrației penitenciare și
reglementează domeniile și sferele de activitate ale acestora, reieșind din sarcinile
încredințate sistemului.
Astfel, lista instituțiilor subordonate corespunde cu cele actuale, care au fost create
prin hotărârile de Guvern: nr. 826 din 04.08.2005, cu privire la instituțiile penitenciare
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 894); nr. 1119 din
14.10.2004, privind unele chestiuni ce ţin de activitatea sistemului penitenciar
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189, art. 1309), cu excepția Direcției
trupelor de pază, supraveghere și escortă și Centrului pentru aprovizionare tehnicomaterială, care vor fi lichidate în calitatea lor de personalități juridice separate, iar
funcțiile acestora vor fi preluate de către instituțiile penitenciare, având drept scop
optimizarea unităților de personal ale funcțiilor de suport, pentru a mări ponderea
unităților direct responsabile de procesul de securitate statică și dinamică a instituțiilor
penitenciare.
Totodată, având în vedere acest lucru, se propune abrogarea hotărârilor de Guvern
enumerate în anexa nr. 6, odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect.

Se propune ca numărul efectivul-limită al sistemului administrației penitenciare să
fie de 2960 unități, care corespunde numărului actual de unități ale Departamentului
Instituțiilor Penitenciare, prevăzut în pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1310 din 24
noiembrie 2008.
III. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare de la
bugetul de stat.
IV. 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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