NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea hotărîrii Guvernului
nr. 423 din 23 iunie 1992 „Cu privire la asigurarea cu producţie alimentară a
consumatorilor speciali”
1.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite.
Ţinând seama de necesitatea curentă de asigurare, a colaboratorilor
Departamentului Instituțiilor Penitenciare, cu producție alimentară și, respectiv, a realizării
dreptului la hrană, precum și ajustarea cadrului legal, Ministerul Justiției, cu participarea
Departamentului Instituțiilor Penitenciare, a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru
completarea hotărîrii Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992 „Cu privire la asigurarea cu
producţie alimentară a consumatorilor speciali”.
O problemă primordială care se conturează actualmente este lipsa unui act legislativ
sau normativ care ar prevedea expres modul de stabilire a rației alimentare și tipul acesteia
pentru colaboratorii din cadrul sistemului penitenciar. Singurul act de care se
conduceDepartamentului Instituțiilor Penitenciareesteun regulament intern, elaborat în
scopul executării prevederilor punctului 49 a Hotărîrii de Guvern nr. 950 din 14 octombrie
1997 „Cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului, Regulamentului privind
modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei de
serviciu pentru colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei.”
Totodată, la punctul 1 al Hotărîrii de Guvern nr. 423 din 23 iunie 1992,prin care se
aprobăraţiilealimentarepentrumilitariiForţelorArmateşiorganelorsecurităţiistatului, efectivul
de
trupăşicorpul
de
comandă
ale
organelorafacerilor
interne,
colaboratoriiCentruluiNaţionalAnticorupţie,suntenumerațișicolaboratoriisistemuluipenitenc
iar, pecîndîn punctual 6, prin care se stabilescrațiilealimentareșimodul de aplicare al
acestora, sistemulpenitenciarnu se regăsește. De aici, rezultănecesitateacompletării
punctului 6, în vederea existenței temeiului juridic de aplicare a rației alimentare nr. 1 (rația
militară generală) și rației nr. 5 (rația de hrană rece) prezentate în Anexa nr.1 și nr.5 la
hotărîrea Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992
Completarea punctului 6 cu cuvintele „Departamentul Instituțiilor Penitenciare” va
statua cadrul normativ si va oferi posibilitatea Departamentului Instituțiilor Penitenciare de
a stabili modul de aplicare a rațiilor alimentare și a normelor de cheltuire a mijloacelor
bănești, tainuri de hrană rece (rații alimentare), normele de substituție a unor produse prin
altele, rații alimentare provizorii, un adaos la hrană, ordinea de asigurare cu hrană dietetică.
Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului de hotărîre, constă în aducerea
cadrului normativ în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1036 din 17 decembrie 1996 cu
privire la sistemul penitenciar, respectarea dreptului la muncă şi odihnă a colaboratorilor
sistemului penitenciar, asigurarea unei bune realizări a procesului de formare iniţială şi
continuă a colaboratorilor din cadrul sistemului penitenciar, cît şi asigurarea condiţiilor de
alimentare pentru colaboratorii antrenaţi în activităţi de escortare şi pază a deţinuţilor.
2. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi.
Proiectul prevedeinvestirea Departamentului Instituțiilor Penitenciare cu dreptul de
a stabili:
- modul de aplicare a raţiiloralimentareşinormelor calculate de cheltuire a
mijloacelorbăneştipentrualimentare;
- de comunacord cu MinisterulEconomieişiFinanţelor: tainuri de hranărece (raţiialimentare)
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pentruefectivul de trupăşi de comandăîncazurilecîndpregătireahraneicalde conform
normelorstabiliteesteimposibilă; normele de substituire a unorproduseprinaltele la
distribuirearaţiiloralimentarecontingetului
care
are
dreptulsăprimeascăprodusealimentaredin contulstatul;
- raţiialimentareprovizoriipentruefectivul care executăsarcini operative unice,
precumşiîncaz de calamităţişialtesituaţiiexecepţionale; un adaos la hranapersoanelorce au
statură de 190 cm şimaimultînlimitele a jumătate din raţiastabilităpentruei; ordinea de
asigurare cu hranădietetică.
3. Fundamentarea economico-financiară.
Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare din
bugetul de stat.
4. Impactul proiectului.
Proiectul va oferi un adaos de claritate legislației care statuează Departamentul
Instituțiilor Penitenciare cu dreptul de a reglementa unele aspecte privind dreptul la hrana.
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