MINISTERUL JUSTIŢIEIAL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chișinău
„____”_____________ 2018

nr.__________

Cu privire la modificarea Ordinului
ministrului justiției nr. 592 din 18 iulie 2017
cu privire la paza și supravegherea preveniților
și condamnaților internați în instituția
publică de expertiză judiciară pentru
efectuarea expertizei psihiatrice
În scopul organizării și executării serviciului de pază asupra persoanelor arestate
preventiv sau condamnaților în privința cărora s-a dispus internarea în instituția medicală
pentru efectuarea expertizei psihiatrice în condițiile art. 152 din Codul de procedură
penală, în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (2) din Codul de executare, în temeiul
Legii nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare și
în temeiul pct. 7 subpct. 11) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017,
O R D O N:
1. Ordinul Ministrului Justiției nr.592 din 18 iulie 2017 cu privire la paza și
supravegherea preveniților și condamnaților internați în instituția publică de expertiză
judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 1, textul „în incinta IMSP „Spitalul Clinic de Psihiatrie”, situat pe adresa
mun. Chișinău, str. Costiujeni, 3, de către Direcția trupelor de pază, supraveghere și
escortare a Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției.” se
substituie cu textul „în Secția de expertiză psihiatrică medico-legală din cadrul Centrului
de Medicină Legală, situată pe adresa mun. Chișinău, str. Costiujeni, 3, de către sistemul
administrației penitenciare.;
2) la punctul 2, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu
cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”;
3) punctul 3 va avea următorul cuprins:
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„3. Se stabilește că paza și escortarea deținuților în afara instituțiilor penitenciare este
executată doar de către angajații serviciilor de pază și escortare din instituțiile
penitenciare.”;
4) la punctul 4, cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” se substituie cu
cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”.
2. Se abrogă Ordinul ministrului justiției nr.796 din 5 octombrie 2017 cu privire la
paza și escortarea deținuților în afara penitenciarelor.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului
Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Victoria IFTODI
Ministru
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DISPOZIȚIA DE LIVRARE
1. Secretariatul MJ
- 1 ex.;
2. Direcția secretariat a ANP
- 1 ex.;
3. Direcția GMI a ANP
- 1 ex.;
4. Direcția GET a ANP
- 1 ex.;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total:
4 ex.

Sef al DGET a ANP,
comisar șef de justiție

Ion Rusu

„COORDONAT„
Șef DJ al DGMI a ANP,
comisar de justiție

Alexandru Crudu

Director interimar al ANP,
comisar șef de justiție

Aureliu Suhan
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