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S I N T E Z A  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de proiectului de  

lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare 

 

Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică 

Nr. Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

 

Serviciu resurse 

umane 

și probleme speciale 

Ministerul Justiției 

1.  La art. 23 litera e) va avea următorul cuprins: 

„e) prin numire pentru funcțiile prevăzute la art. 9 și art. 261”. 

Se acceptă 

Proiectul a fost modificat potrivit 

propunerii. 

2.  La art. 24 alin. (3) în redacția propusă nu este clar care funcții de 

conducere se ocupă în condițiile legii. 

Se acceptă 

La art. 24, alin. (3) a fost exclus din 

redacția proiectului. 

3.  Se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins: 

„Articolul 261. Încadrarea prin numire a agenților de penitenciare  

Încadrarea în funcțiile publice cu statut special de execuție din 

corpul agenților de penitenciare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) se 

efectuează prin numire în baza ordinului persoanei cu competență 

legală de numire în funcție.” 

Se acceptă 

Proiectul se completează cu propunerea 

de completare cu art. 261 a Legii nr. 

300/2017 cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare, cu 

următorul cuprins: 

„Articolul 261. Încadrarea prin numire 

a personalului din corpul agenților de 

penitenciare 

Încadrarea în funcțiile publice cu 

statut special de execuție din corpul 

agenților de penitenciare prevăzute la 

art. 19 alin. (1) lit. b) se efectuează prin 

numire în baza ordinului persoanei cu 

competență legală de numire în 

funcție.”. 
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Ministerul Afacerilor 

Interne 

4.  La art. I pct.1, sintagmele excluse vor fi substituite cu semnul de 

punctuație ,, . “ pentru a finaliza propoziția. 

Nu se acceptă 

Potrivit tehnicii legislative, 

textul/cuvintele nu pot fi excluse din 

textul unui act legislativ prin substituire 

cu un semn de punctuație. 

5.  La pct.2, cuvântul ,,vîrsta” se substituie cu ,,vârsta” în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 872 

din 17 octombrie 2016 cu privire la aprobarea recomandărilor de 

aplicare a normelor ortografice de scriere a lui ,,â” și ,,sunt” în grafia 

limbii române, în vederea punerii în aplicare a Hotărârilor Consiliului 

Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr.167 din 07 iulie 

2016 și nr.205 din 25 iulie 2016. 

Nu se acceptă 

Întru argumentarea nesusținerii 

obiecției formulate, menționăm 

următoarele. 

În scopul respectării normelor juridice 

în vigoare și regulilor gramaticale, de 

ortografie și de punctuație vom 

continua a dactilografia textul 

proiectului cu „î”. În primul rînd 

Ordinul ministrului educației la care se 

face referire, prezintă recomandări și 

nicidecum obligații. În al doilea rînd, 

Ordinul respectiv nu este publicat, 

adică nu a fost nicăieri găsit public, prin 

urmare nu este opozabil, totodată fiind 

un act departamental, nu poate avea 

putere juridică superioară unei legi, or 

întru coerența celor expuse mai sus, 

adăugăm că Legea din 31 august 1989 

privind revenirea limbii moldoveneşti 

la grafia latină, care reglementează 

alfabetul, nu a fost abrogată.  

Și în ultimul rînd, odată ce Legea nr. 

300/2017 a fost publicată utilizînd „î”, 
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completarea acesteia cu reglementări 

noi, utilizînd „â” va arăta inestetic din 

punct de vedere stilistic. 

6.  Totodată, la pct.2 cu privire la completarea lit. b) și e) din art.22, 

se va face referire expres după ce sintagma sau cuvânt se completează 

cu acest text pentru a nu lăsa manevre de interpretare, în sensul art. 

54 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative, textul proiectului actului normativ se expune într-un 

limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc, cu 

respectarea strictă a regulilor gramaticale, de ortografie și de 

punctuație. 

Nu se acceptă 

Potrivit tehnicii legislative, în cazul în 

care nu se menționează după care 

cuvinte/text se completează textul, 

atunci completarea are loc la final. 

7.  La pct.3 cu privire la abrogarea alin. (2) din art.23 al Legii 

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

conchide asupra inoportunității excluderii alineatului prenotat 

deoarece conține reglementări importante, precum garantarea 

aplicării principiului competiției deschise, al transparenței, al 

competenței și meritelor profesionale și al egalității accesului la 

funcțiile publice cu statut special. 

Nu se acceptă 

Alineatul (2) de la articolul 23 se 

abrogă pentru a fi reglementat în 

articolul 24, care potrivit proiectului va 

avea o redacție nouă (cuprinzînd la 

alineatul (2) principiile de selectare a 

candidaților pentru încadrarea în 

funcţia publică cu statut special). La 

momentul actual considerăm că 

principiile de selectare trebuie să fie 

reglementate în articolul 24 ce 

reglementează procedura de încadrarea 

prin concurs și nu în articolul 23 ce 

stabilește expres modalitățile încadrării 

în funcţia publică cu statut special. 

8.  La pct.4, textul prevăzut la alin.(2) al art.24 propus spre 

completare, se propune a fi lăsat intact la art.23 alin.(2), întrucât 

aceste principii, necesită a fi respectate la toate modalitățile de 

Nu se acceptă 

Principiile enumerate la alineatul (2) 

sunt opozabile procesului de încadrare 
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încadrare în sistemul administrației penitenciare, însă nu, doar la 

încadrarea prin concurs. 

prin concurs, nu și celorlalte modalități 

de încadrare în funcție publică cu statut 

special, or de exemplu, încadrarea în 

cîmpul muncii prin numire are loc la 

discreția persoanei cu competență 

legală de numire în funcție, fapt ce nu 

este aplicabil principiul competiției 

deschise. 

9.  La pct.12, alin. (4), sintagma ,,cuvintele” se substituie cu ,,textul” 

și cuvântul ,,altui” se substituie cu ,,unui alt”. 

Se acceptă 
Proiectul a fost modificat potrivit 

propunerii. 

Cancelaria de Stat 10.  Condițiile și criteriile de identificare/evaluare a aptitudinii 

medicale și psihologice a persoanei sunt stabilite de către medicul 

specialist, respectiv psiholog și se realizează doar prin diagnostic 

specializat. În acest sens, în scopul evitării unor confuzii în 

interpretare, propunem detalierea suplimentară sau reexaminarea 

relevanței completării art.22 litera e) din Legea nr.300/2017 cu 

cuvintele „conform condițiilor stabilite prin ordinul ministrului 

justiției”. 

Se acceptă 
Textul „conform condițiilor stabilite 

prin ordinul ministrului justiției” 

propus pentru completarea lit. e) din 

art. 22 se exclude din proiect. 

11.  Totodată, considerăm oportun revizuirea modificărilor propuse la 

art.75 din Legea precitată, având în vedere că raporturile juridice, 

numite raporturi de serviciu, apar între funcționarul public cu statut 

special și entitate, în calitate de persoană juridică și nu cu persoana 

fizică numită în funcție. 

Se acceptă 
Suntem de acord cu argumentele 

formulate de autorul obiecției și 

propunem următoarele modificări. 

La articolul 75, ulterior revizuirii 

modificărilor formulate anterior etapei 

avizării, se propun următoarele: 

„în titlul articolului, cuvintele 

„Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor” se exclud; 
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la alineatul (1), după cuvintele 

„Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor” se completează cu 

textul „ , după caz, de instituția 

subordonată Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor conform 

competențelor stabilite la art. 29”. 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

12.  La articolul 22 

- la litera f), cuvintele „nu se află sub urmărire penală și nu 

a fost liberată de răspundere penală în temeiurile indicate la art. 53 

din Codul penal” de exclus. 

Argumentare: 

Versiunea actuală a normei propuse spre modificare stabilește 

restricții nejustificate și disproporționale în raport cu scopul urmărit. 

În primul rând, redacția actuală încalcă principiul prezumției de 

nevinovăție a persoanei acuzate, în condițiile în care nu există vreo 

hotărâre definitivă care ar stabili vinovăția ei în comiterea infracțiunii 

incriminate. În consecință, se încalcă dreptul persoanei de a-și alege 

o profesie. 

Legea nr. 300/2017 prevede mecanisme de eliberare a 

persoanei din funcție odată fiind demonstrată vinovăția în comiterea 

infracțiunii incriminate (a se vedea art. 81 alin. (1) lit. b) idem). Prin 

urmare, se propune renunțarea la respectiva condiție. 

În al doilea rând, se propune excluderea restricției în ce privește 

liberarea de răspundere penală în temeiurile indicate la art. 53 din 

Codul penal. Or, dacă să analizăm cele șapte instituții de liberare de 

răspundere penală, putem conchide că legea penală admite eliberarea 

în baza a două temeiuri:  

1) săvârșirea unei acţiuni neînsemnate sau care nu prezintă un 

Nu se acceptă 
Este în interesul societății de a angaja 

persoane în cadrul sistemului 

administrației penitenciare ce nu au și 

nu au avut incidență cu răspunderea 

penală.  

Totuși, pornind de la specificul 

statutului funcției, nu putem 

compromite sistemul administrației 

penitenciare, angajînd persoane ce au 

atestat un comportament deviant. Or 

funcția publică cu statut special constă 

în supravegherea persoanelor ce au un 

comportament deviant, adică exercită 

atribuţiile şi implementează politica 

statului în domeniul punerii în 

executare a pedepselor penale privative 

de libertate, a măsurii preventive sub 

forma arestului preventiv, a sancţiunii 

arestului contravenţional, precum şi a 

măsurilor de siguranţă aplicate 

persoanelor private de libertate. 
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mare pericol social; 

2) lipsa totală sau prezența unui caracter prejudiciabil nu prea 

mare a personalității vinovatului, care, datorită acestui fapt, sau, în 

genere nu are nevoie de reeducare sau poate fi reeducat fără aplicarea 

pedepsei. 

Mai mult de atât, art. 53 din Codul penală nu prevede drept 

temei pentru liberarea de răspundere penală amnistierea inculpatului. 

Astfel, în condițiile unei amnistieri, persoana este eligibilă de a fi 

numită în funcție publică cu statut special, deși însemnătatea sau 

pericolul social al faptei este același ca și în cazul infracțiunilor ce 

permit liberarea de răspundere penală conform art. 53 Cod penal.  

13.  Articolul 23 alineatul (1), se completează cu litera e) cu 

următorul cuprins:  „e) prin numire conform art. 9 sau art. 261.” 

Se acceptă 
La art. 23 litera e) va avea următorul 

cuprins: 

„e) prin numire pentru funcțiile 

prevăzute la art. 9 și art. 261”. 

14.  Se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins: 

„Articolul 261. Încadrarea personalului din corpul agenților de 

penitenciare de primul nivel de ierarhizare 

Încadrarea în funcțiile publice cu statut special din corpul 

agenților de penitenciare de primul nivel de ierarhizare din cadrul 

subdiviziuni interne conform statelor de personal se efectuează prin 

numire în baza ordinului conducătorului competent. 

Argumentare: 

În procesul de implementare a Legii nr. 300/2017, s-a constat 

că procedura excesiv de birocratizată de încadrare în cadrul 

sistemului administrației penitenciare raportat la nivelul scăzut de 

salarizare a personalului din corpul agenților de penitenciare, face ca 

aceste funcții să fie neatractive pentru potențialii candidați. În 

consecință, ultimii optează pentru dezvoltarea carierei în alte 

Se acceptă 

Proiectul se completează cu propunerea 

de completare cu art. 261 a Legii nr. 

300/2017 cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare, cu 

următorul cuprins, versiune 

reformulată potrivit pct.3 din prezentul 

tabel: 

„Articolul 261. Încadrarea prin numire 

a personalului din corpul agenților de 

penitenciare 

Încadrarea în funcțiile publice cu 

statut special de execuție din corpul 

agenților de penitenciare prevăzute la 
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autorități/organe de apărare națională, securitate a statului şi ordine 

publică unde încadrarea în anumite funcții de nivel inferior nu 

presupune parcurgerea unor etape complexe.   

Astfel, se propune crearea unui mecanism de numire directă în 

funcțiile publice cu statut special din corpul agenților de penitenciare 

de primul nivel de ierarhizare din cadrul subdiviziuni interne conform 

statelor de personal. 

 Prezenta propunere este bazată pe practica de încadrare fără 

concurs a personalului în corpul agenților de penitenciare, care s-a 

dispus în baza pct. 6.2 din Decizia Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova nr.6 din 26.03.2020. 

Astfel, în perioada acțiunii deciziei respective, a fost posibil de 

diminuat considerabil numărul de funcții vacante, care în ultima 

perioadă a atins cote alarmante (la data de 28.02.2020 numărul de 

funcții vacante a constituit 547 unități, iar la data de 29.05.2020 – 

448,75 unități). În consecință, sistemul administrației penitenciare a 

reușit până în prezent să gestioneze corespunzător criza COVID-19.  

Cu toate acestea, precizăm că fluxul de personal din rândul 

corpului agenților de penitenciar este cel mai ridicat datorită nivelului 

scăzut de remunerare a muncii în raport cu condițiile de muncă, prin 

urmare, introducerea procedurii simplificate de numire a persoanelor 

în corpul agenților de penitenciar va rezolva pe termen lung problema 

acută a lipsei de personal de primul nivel de ierarhizare.  

Ulterior, promovarea în funcții superioare, inclusiv de 

conducere, se va realiza în condiții generale.  

Suplimentar, precizăm că în continuare sunt valabile filtrele de 

selecție a personalului (examenul medical, evaluarea psihologică și 

controlul special), iar odată cu numirea în funcție, personalul nou-

numit va fi obligat să urmeze un curs inițial de formare profesională, 

art. 19 alin. (1) lit. b) se efectuează prin 

numire în baza ordinului persoanei cu 

competență legală de numire în 

funcție.”. 
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care se finalizează cu examene  de verificare a cunoștințelor și 

înmânarea certificatelor de formare inițială. 

15.  De expus articolul 29 în redacție nouă: 

Articolul 29 va avea următorul cuprins:  

„Articolul 29. Competențe privind managementul resurselor 

umane în sistemul administrației penitenciare  

(1) Ministrul justiției numește în funcție directorul și directorii 

adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

(2) Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor 

numește în funcție directorii și directorii adjuncți ai instituțiilor 

subordonate și personalul Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

(3) Directorul instituției subordonate Administrației Naționale 

a Penitenciarelor numește în funcție personalul instituției respective, 

cu excepția directorului adjunct.  

(4) Persoana cu competență legală de numire în funcție 

conform alin. (1)-(3) îndeplinește toate atribuțiile de management al 

resurselor umane în privința acestor funcții.”. 

Argumentare: 

Potrivit Notei informative la proiectul de lege, autorul indică 

următoarele. 

„Proiectul de lege propune modificarea conceptuală a normelor 

care reglementează competențele privind managementul resurselor 

umane în sistemul administrației penitenciare. Astfel, se propune 

descentralizarea și, în consecință, debirocratizarea tuturor proceselor 

ce țin de managementul resurselor umane. 

În așa fel, calitatea de persoană cu competență legală de numire 

în funcție, inclusiv toate atributele care rezultă din această calitate, în 

mod firesc, va fi atribuită conducătorului instituției în care activează 

funcționarul public cu statut special. Prin excepție, pentru funcția de 

Se acceptă  
Articolul 29 va avea următorul 

cuprins:  

„(1) Ministrul justiției numește în 

funcție directorul și directorii adjuncți 

ai Administrației Naționale a 

Penitenciarelor.  

(2) Directorul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor numește în 

funcție directorii și directorii adjuncți 

ai instituțiilor subordonate și 

personalul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor.  

(3) Directorul instituției 

subordonate Administrației Naționale 

a Penitenciarelor numește în funcție 

personalul instituției respective, cu 

excepția directorului adjunct.  

(4) Persoana cu competență legală 

de numire în funcție conform alin. (1)-

(3) îndeplinește toate atribuțiile de 

management al resurselor umane în 

privința acestor funcții.”. 
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director și director adjunct al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, calitatea de persoană cu competență legală de numire 

în funcție o va deține ministrul justiției, iar pentru funcțiile de 

directori ai instituțiilor subordonate și personalul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor, calitatea de persoană cu competență 

legală de numire în funcție o va deține directorul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor. 

Această modificare va aduce claritate în ceea ce privește 

managementul resurselor umane și va oferi posibilitatea 

conducătorilor să-și gestioneze propriul personal. Drept consecință, 

se anticipează că propunerile respective vor avea un impact pozitiv 

pentru întregul sistem, iar conducătorii instituțiilor vor dobândi 

suficiente pârghii motivaționale care să permită atragerea celui mai 

calificat personal penitenciar.” 

 Suntem absolut de acord cu raționamentele și fundamentarea 

autorului indicate în nota informativă, deoarece într-adevăr 

raporturile juridice actuale care reglementează managementul 

resurselor umane în sistemul administrației penitenciare prezintă 

carențe de previzibilitate și claritate. În consecință, procesul de 

management al resurselor umane este unul dezordonat, deoarece 

competențele sunt suprapuse. De asemenea, constatăm că procesul 

respectiv este unul excesiv de birocratizat. 

 Astfel, deși Nota informativă la proiectul de lege conține 

argumentele care presupun modificarea art. 29 din Legea nr. 

300/2017, considerăm insuficientă această modificare, prin urmare, 

Administrația Națională a Penitenciarelor înaintează prezenta 

propunere de modificare a acestui articol. 

16.  Articolul 36: 

la alineatul (2), cuvintele „are loc în bază de concurs, în limita 

Se acceptă parțial 
Suntem de acord cu argumentele aduse 

de autorii propunerii.  
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funcțiilor vacante prevăzute de statele de personal” se substituie cu 

cuvintele „se efectuează în funcțiile superioare de execuție în 

condițiile stabilite prin ordinul ministrului justiției” 

alineatul (3) se abrogă. 

Argumentare: 

Semnalăm că actualmente mecanismul de promovare în funcție 

este unul confuz având în vedere existența posibilității de promovare 

prin concurs (art. 36 alin. (2) din Legea nr. 300/2017) și fără concurs 

(art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017). Or, concursul este 

reglementat în art. 24 din Legea nr. 300/2017 și în condițiile în care 

se propune expunerea în redacție nouă a acestui articol, este necesar 

de modificat corespunzător și prevederile art. 36 idem.  

În acest sens, propunem ca promovarea în funcție superioară să 

fie posibil de efectuat doar în funcții de execuție, iar funcției de 

conducere vor fi ocupate prin concurs în condițiile legii, cu excepția 

funcției de director și director adjunct al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

Astfel, funcționarul public cu statut special va putea fi 

promovat în funcție superioară de execuție în condițiile stabilite prin 

ordinul ministrului justiției și în temeiul rezultatelor evaluării 

activității profesionale, fără a mai exista restricția de a fi promovat la 

aceeași poziţie din statele de personal. Această modificare va debloca 

mecanismul de evoluție în carieră în condițiile în care anumite 

subdiviziuni interne nu au în state funcții în care persoanele ar putea 

fi promovate, însă aceste persoane ar putea fi promovate în alte 

subdiviziuni interne. 

În partea ce ține de modificările propuse de autor la art. 36 alin. 

(3), comunicăm următoarele. 

Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017, prevede o formă 

simplificată de promovare într-o funcţie imediat superioară, la 

Astfel, la articolul 36 se propun 

următoarele modificări: 

alineatul (2) va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Promovarea în funcțiile 

superioare de execuție a funcționarilor 

publici cu statut special, care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

prezenta lege, se efectuează, în limita 

funcțiilor vacante prevăzute de statele 

de personal, în temeiul rezultatelor 

evaluării anuale a activităţii 

profesionale.”; 

alineatul (3) se abrogă. 
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aceeaşi poziţie din statele de personal, în temeiul rezultatelor 

evaluării anuale a activităţii profesionale, care se aplică în 

exclusivitate personalului cu funcții de execuție. 

Potrivit redacției actuale a legii, ministrul justiției nu are 

competențe de numire în funcțiile de execuție, aceste competențe îi 

revin 1) directorului Administrației Naționale a penitenciarelor – 

pentru funcțiile de execuție din corpul ofițerilor de penitenciare și 2) 

directorului instituțiilor subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor – pentru funcțiile din corpul agenților de penitenciare. 

Modificarea propusă va intra în coliziune cu restul 

mecanismelor de management al resurselor umane, nefiind clar cine 

în continuare va exercita atribuțiile de management al resurselor 

umane (cum ar fi spre exemplu acordarea concediilor anuale), odată 

ce un agent de penitenciar va fi promovat prin ordinul ministrului 

justiției. 

Mai mult de atât, dreptul discreționar al conducătorului de a 

promova persoana prin această procedură se reduce la maxim, fiind 

condiționat de rezultatele evaluării anuale a activității profesionale (a 

se vedea art. 16 și art. 137 alin. (2) din Codul administrativ). Precizăm 

că nu pot exista situații când evaluatorul este concomitent și persoana 

cu competență legală de numire în funcție. 

17.  La articolul 36, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Gradele speciale se acordă de către persoanele competente 

de numire în funcție, cu excepția gradului special „chestor de 

justiție”, care se acordă de către Preşedintele Republicii Moldova la 

propunerea ministrului justiţiei.”  

la articolul 43 alin. (4), cuvintele „Administrației Naționale a 

Penitenciarelor” se substituie cu cuvintele „persoanei cu competență 

legală de numire în funcție”. 

Se acceptă 
La articolul 36, alineatul (4) va avea 

următorul cuprins: 

„(4) Gradele speciale se acordă de 

către persoanele competente de numire 

în funcție, cu excepția gradului special 

„chestor de justiție”, care se acordă de 

către Preşedintele Republicii Moldova 

la propunerea ministrului justiţiei.”.  
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Argumentare: 

Normele menționate urmează a fi aduse în concordanță cu 

propunerea autorului de a clarifica competențele de management al 

resurselor umane potrivit intenție expuse în nota informativă la 

proiect. 

 

18.  Articolul 69 alineatul (1), se completează cu următoarea 

propoziție: „În interesele statului, detașarea poate fi dispusă și în alte 

organe/autorități publice.” 

Nu se acceptă 
Nu este clară poziția autorului avizului 

de a interveni cu astfel de modificări, 

atîtî timp cît aceasta nu este justificată, 

or fiecare propunere ar urma să fie 

argumentată, cel puțin din punct de 

vedere rațional. 

Mai mult ca atît, în situația în care se 

atestă un deficit de angajări în cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare, 

considerăm modificarea propusă vine 

în detrimentul scopului propus la 

elaborarea acestui proiect. 

 

19.  Articolul 19, după alineatul (1), se completează cu alineatul 

(11), care va avea următorul cuprins: 

„(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), personalul 

medical care a absolvit învățământul profesional tehnic postsecundar, 

inclusiv nonterțiar, se încadrează în categoria  A, corpul ofițerilor de 

penitenciare.” 

Argumentare: 

Urmare a adoptării Legii nr. 300/2017, personalul medical din 

sistemul administrației penitenciar a fost dezavantajat, în special în 

ceea ce privește apartenența la corpul ofițerilor de penitenciare. 

Astfel, dacă până la adoptarea Legii nr. 300/2017, asistenții medicali 

Se acceptă 
Articolul 19 se completează cu 

alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Prin derogare de la 

prevederile alin. (1) lit. a), personalul 

medical care a absolvit învățămîntul 

profesional tehnic postsecundar, 

inclusiv nonterțiar, se încadrează în 

categoria A, corpul ofițerilor de 

penitenciare.”. 
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care au absolvit învățământul profesional tehnic postsecundar, 

inclusiv nonterțiar, se încadrau în categoria ofițerilor de penitenciar, 

odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 300/2017, toți asistenții 

medicale au fost trecuți în grupul agenților de penitenciare. În 

consecință, din data de 16.05.2018 (data intrării în vigoare a Legii nr. 

300/2017), în sistemul penitenciar nu a fost încadrat niciun asistent 

medical din lipsa candidaților. 

Astfel, se propune adoptarea normelor derogatorii pentru 

asistenții medicali astfel încât aceștia în continuare să fie trecuți în 

corpul ofițerilor de penitenciar, similar practicii abordate până la data 

intrării în vigoare a Legii nr. 300/2017. 

Suplimentar, în contextul lipsei acute de personal medical, 

urmează a fi întreprinde măsuri motivaționale pentru atragerea 

potențialilor candidați, inclusiv în contextul necesității de a face față 

crizei COVID-19. 

20.  Articolul 12 

la alineatul (1), cuvântul „Subdiviziunile” se substituie cu 

cuvântul „Instituțiile”; 

la alineatul (2), cuvântul „subdiviziunile” se substituie cu 

cuvântul „instituțiile”; 

la alineatul (3), cuvântul „subdiviziunea” se substituie cu 

cuvântul „instituția”, iar cuvântul „subdiviziunii” se substituie cu 

cuvântul „instituției”. 

La articolul 28 alineatul (7), cuvântul „subdiviziunii” se 

substituie cu cuvântul „instituției”; 

La articolul 35 alineatul (2), cuvântul „subdiviziunii” se 

substituie cu cuvântul „instituției”; 

La articolul 56 alineatul (3), cuvântul „subdiviziunii” se 

substituie cu cuvântul „instituției”; 

Se acceptă 
Proiectul a fost modificat potrivit 

propunerii. 
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La articolul 62 alineatul (1) litera q), cuvântul „subdiviziunea” 

se substituie cu cuvântul „instituția”; 

La articolul 64 alineatul (2), cuvântul „subdiviziuni” se 

substituie cu cuvântul „instituții”; 

La articolul 77 alineatul (1), cuvântul „subdiviziunii” se 

substituie cu cuvântul „instituției” în ambele cazuri; 

Articolul 80  

la alineatul (1) lit. b), cuvântul „subdiviziunii” se substituie cu 

cuvântul „instituției”; 

la alineatul (6), cuvântul „subdiviziunii” se substituie cu 

cuvântul „instituției”. 

La articolul 87 litera f), cuvintele „subdiviziunii din care face 

parte sau patrimoniului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor” 

se substituie cu cuvintele „sistemului administrației penitenciare”. 

Argumentare: 

Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la 

sistemul administrației penitenciare, sistemul administraţiei 

penitenciare include: 

a) Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

b) subdiviziunile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

c) instituţiile penitenciare. 

Astfel, noțiunea de „subdiviziune” în textul legii este utilizată 

într-un context impropriu. Or, potrivit spiritul normelor sus-

menționate, se au în vedere toate instituțiile din cadrul sistemului 

administrației penitenciare, nu doar subdiviziunile sistemului. 

Potrivit art. 10 idem, subdiviziunile Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor sunt entităţi subordonate Administrației Naţionale a 

Penitenciarelor de competenţa cărora ține asigurarea implementării 

politicii statului în anumite segmente din domeniile de activitate ale 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  
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În prezent, în cadrul sistemului administrației penitenciare 

activează doar două subdiviziuni: Centrul de instruire și 

Detașamentul cu destinație specială „Pantera”. 

21.  La articolul 70 alineatul (1), cuvintele „ , cu excepția celor 

debutanți,” se exclud. 

Argumentare: 

Se propune excluderea interdicției existente de a dispune 

transferul personalului debutant, având în vedere că în practică apare 

necesitatea de a transfera această categorie de personal pentru a 

asigura continuitatea activității tuturor instituțiilor penitenciare. 

Nu se acceptă 

Pornind de la scopul „perioadei de 

probă” prin care trece un nou angajat 

într-o funcție publică, menționăm că, 

nu în zadar, aceasta se stabilește la 

încadrarea în funcția publică. Perioada 

de probă este perioada în care 

angajatorul verifică dacă angajatul este 

potrivit. Aceasta este necesară pentru a 

verifica calitățile profesionale și cît de 

potrivit este pentru postul vacant. 

Transferarea funcționarilor publici 

debutanți cu statut special vine în 

contradicție cu scopul instituirii 

funcționarilor publici debutanți, dar și 

va crea acestora obstacole în realizarea 

atribuțiilor discutate la concursul de 

încadrare și incertitudine în raportul de 

muncă. 

 

Ministru                                                  Fadei NAGACEVSCHI 


