Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr. ______
din ____ __________
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008 cu privire la Departamentul
instituţiilor penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art. 1338),
se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Preambulul hotărîrii va avea următorul cuprins:
„În temeiul art.4 alin.(4) şi (6) din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire
la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.654),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:”
2) Regulamentul cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare:
punctul 1 va avea următorul cuprins: „Prezentul regulament stabileşte statutul juridic,
misiunea, funcţiile Departamentului Instituţiilor Penitenciare (în continuare Departament), locul
lui în structura Ministerului Justiţiei, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.”;
punctul 2 va avea următorul cuprins: „Departamentul este organul central de specialitate,
cu statut de subdiviziune independentă, subordonat Ministerului Justiţiei.”;
se completează cu punctul 31 care va avea următorul cuprins:
„ 31 În activitatea sa Departamentul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova,
legislaţia execuţional-penală, Legea nr.1036-XIII din 27 decembrie 1996 cu privire la sistemul
penitenciar, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova,
de ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, ordinele Ministerului Justiţiei, de tratatele internaţionale
la care Republica Moldova este parte şi de prezentul regulament.”;
titlul capitolului II se completează la început cu sintagma „MISIUNEA,”;
capitolul II se completează cu punctul 61 cu următorul conţinut:
„61. Misiunea Departamentului este:
Exercitarea conducerii, coordonării şi controlului asupra realizării politicii de stat în
domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului
preventiv, sancţiunii arestului contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate
deţinuţilor.”;
la punctul 8:
subpunctul 2), litera d) cuvîntul „operativă” se substituie cu cuvîntul „specială”;
subpunctul 3), litera f) se abrogă;
subpunctul 5), litera f), cuvintele „cu cadre a sistemului” se substituie cu cuvintele ”a
managementului resurselor umane în sistemul”.
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