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TABELUL  DIVERGENŢELOR  

asupra Propunerii de Politică Publică „Servicii medicale de calitate pentru persoanele deţinute în penitenciare” 

 
Autoritatea Conţinutul obiecţiilor/propunerilor Decizia/explicaţia 

Ministerul Sănătăţii  

(nr. 01-9/1881 din 

26.12.2013) 

Susţine opţiunile ce ţin de modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul sistemului 

penitenciar şi propune dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor medicale primare, 

specializate de lungă durată şi de recuperare în cadrul sistemului penitenciar. 

 Se acceptă 

Serviciile medicale înalt specializate urmează a fi acordate în cadrul instituţiilor medico-

sanitare ale Ministerului Sănătăţii. 
 Se acceptă 

Ministerul Finanţelor  

(nr. 09-04/16 din 

16.01.2014) 

Potrivit prevederilor pct. 6.4.5. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.6 din 16 februarie 2012, pentru combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele 

tratamente, urmează a fi implementată acţiunea „Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ pentru asigurarea independenţei profesionale a lucrărilor medicali din 

locurile de detenţie, prin transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a 

conferi valoare probatorie examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de 

tortură, pentru eliminarea contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor drept acte 

de tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu 

graviditatea acestora”. 

Nu se acceptă 

Intervenţia propusă a fi realizată, a fost inclusă în Planul de acţiuni 

fără o examinare detaliată a tuturor aspectelor problemei, respectiv 

a opţiunilor alternative şi impactul implementării acestora. Iar, 

scopul acesteia parţial contravine Recomandării R (98)7 a 

Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei a statelor membre, 

referitor la aspectele etice şi organizaţionale de îngrijiri medicale în 

mediul penitenciar, care prevede la pct.73 că „Medicii din 

penitenciar nu trebuie să întocmească nici un raport medical sau 

psihiatric pentru apărare sau acuzare, la solicitarea formală a 

deţinutului sau a instanţei. Ei trebuie să evite orice misiune ca 

experţi medicali în procedurile judiciare cu privire la deţinuţi. Ei 

trebuie să acumuleze şi să analizeze mostrele numai pentru 

examinarea diagnostică şi doar din motive medicale”. 

În opinia Ministerului Finanţelor este necesar ca impactul economico-financiar să cuprindă 

întregul spectru de cheltuieli, inclusiv pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

instituţiilor medicale, precum şi alte cheltuieli de ordin operaţional, administrativ etc., care 

vor contribui la reformarea sistemului de asistenţă medicală în sistemul penitenciar. 

Nu se acceptă 

Datorită faptului că, indiferent de opţiunea de intervenţie selectată, 

este preconizat a fi acreditate serviciile medicale din penitenciare, 

astfel doar costul de personal, care poate de fapt face diferenţa între 

acestea, numărul căruia urmează a fi majorat, de asemenea 

indiferent de care opţiune urmează a fi implementată. 

Indiferent de opţiunea ce va fi identificată de către Ministerul Justiţiei în comun cu 

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul Instituţiilor Penitenciare, vor fi necesare alocaţii 

financiare din bugetul de stat, iar reieşind din condiţiile de constrîngeri bugetare existente 

în prezent, precum şi pe termen mediu, posibilităţi reale de acoperire a acestora nu sînt. 

Nu se acceptă 

Din jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, 

deducem că, starea materială dificilă nu privează autorităţile de stat 

în privinţa asigurării condiţiilor adecvate de detenţie, care 

presupune inclusiv domeniul sănătăţii penitenciare. 

Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei  

(nr. 01-5318, din 30.12.2013) 

Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

Consiliul Naţional de 

Evaluare şi Acreditare în 

Sănătate (nr. 3 din 

16.01.2014) 

Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. Se acceptă 
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Casa Naţională de 

Asigurări în Medicină 

(nr. 02/21-503/1408, din 

23.12.2013) 

Menţinerea opţiunii caracteristică Status Quo, datorită faptului că în conţinutul proiectului, 

nu este menţionat şi argumentat prezenţa s-au lipsa impactului financiar asupra fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în cazul în care persoanele deţinute în 

penitenciare vor fi încadrate în sistemul asigurării obligatori de asistenţă medicală. 

Se acceptă parţial 

Problema centrală a propunerii de politică publică este 

„Administrarea ineficientă a serviciilor medicale din sistemul 

penitenciar”, iar aspectul referitor la includerea deţinuţilor în 

categoria beneficiarilor de poliţă medicală gratuită, este 

caracteristic pentru toate opţiunile de intervenţie propuse. 

Datorită faptului că, în conformitate cu Metodologia  „Ex-ante” de 

elaborare a Propunerilor de Politică Publică nu este necesar a 

descrie în detaliu aspectele de implementare, se acceptă înlocuirea 

sintagmei „Acordarea deţinuţilor statutului persoană asigurată 

medical”, de la §5.1 Activităţi comune pentru opţiuni, cu sintagma 

„Examinarea oportunităţii acordării deţinuţilor a statutului de 

persoană asigurată medical”. 

Casa Naţională de 

Asigurări Sociale (nr. II-

03/04-11208, din 

20.12.2013) 

Lipsa obiecţiilor şi propunerilor. 

 
Se acceptă 

 

 

Centrul pentru Drepturile 

Omului din Moldova 

(nr. 07-6/120 din 

27.12.2013) 

Opţiunea creării unei Direcţii de îngrijiri medicale în cadrul DIP care se presupune că va fi 

independentă funcţional şi care va fi responsabilă de asigurarea funcţionării serviciului de 

acordare a asistenţei medicale în penitenciare ar putea fi o iniţiativă ce ar oferi posibilitate 

activării lucrătorilor medicali potrivit obligaţiilor profesionale şi nu ca lucrători ai 

sistemului penitenciar ce asigură funcţionarea regimului, securităţii sau altor aspecte ce au 

tangenţă cu executarea pedepsei închisorii.  

Se acceptă  

Cea mai optimală opţiune ar fi includerea Serviciului de îngrijire medicală din penitenciare 

în subordinea Ministerului sănătăţii, ori practica altor ţări a demonstrat eficienţa activităţii 

acestui tip de sistem. 

Nu se acceptă 

În unele state a fost posibilă, preluarea integrală a serviciilor 

medicale din penitenciare de către instituţiile subordonate 

Ministerului Sănătăţii, datorită condiţiilor specifice şi anume 

capacitate mică a instituţiilor de detenţie, specificului sistemelor de 

sănătate publică, administrare penitenciară, inclusiv de organizare 

administrativ teritorială.  

În cazul atribuirii responsabilităţilor sănătăţii penitenciare altor 

instituţii va suferi actul de administrare eficientă a instituţiilor de 

detenţie, datorită riscului sporit de executare sporadică sau 

executare întîrziată a sarcinilor serviciilor medicale conform 

cadrului normativ execuţional penal, prezentate la anexa nr.3.  

 

 

 

 


