NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 1310 din 24 noiembrie 2008
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1310
cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare este elaborat de Ministerul Justiției
în scopul asigurării pazei şi supravegherii persoanelor deţinute, plasate temporar în
insituția publică de expertiză judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice, prin
majorarea efectivului-limită.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin prezentul proiect se propune majorarea efectivului Direcției trupelor de pază,
supraveghere şi escortare a Departamentului Instituţiilor Penitenciare cu 15 unități.
Necesitatea majorării efectivului-limită a sistemului penitenciar rezultă din faptul
că, la data de 11 martie 2017, în baza demersului parvenit din partea IMPS Spitalul
Clinic de psihiatrie, Departamentul instituțiilor penitenciare a preluat paza persoanelor
arestate preventiv și condamnaților în privința cărora s-a dispus internarea în instituţia
medicală, pentru efectuarea expertizei psihiatrice în condiții de staționar, conform
prevederilor art. 152 din Codul de procedură penală.
Anterior, paza acestor persoane, a fost asigurată de către Unitatea militată 1001 a
Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv
persoanelor în privința cărora în conformitate cu prevederile articolelor 99-100 din
Codul penal, au fost aplicate măsurile de constrângere cu caracter medical prin
internarea într-o instituţie psihiatrică,
Urmare a intrării în vigoare Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016, cu privire la expertiza
judiciară şi statutul expertului judiciar, potrivit art. 79, paza localurilor şi a bunurilor
instituţiilor publice de expertiză judiciară este asigurată, din alocaţiile de la bugetul
de stat pe anul respectiv destinate instituţiilor respective, de către Întreprinderea de
Stat „Servicii Pază” sau de către subdiviziunea corespunzătoare din cadrul instituţiei,
în cazul în care aceasta are în structura sa o subdiviziune specializată de pază. Din
lipsa competențelor Ministerului Afacerilor Interne (Departamentul Trupelor de
Carabineri), a sistat paza IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie de către MAI, începând cu
data de 11 martie 2017.
Astfel, reieșind din prevederile articolelor 2 și art. 4 alin. (3) din Legea nr. 1036
din 17.12.1996, cu privire la sistemul penitenciar, coroborate cu prevederile art. 303
din Codul de executare, menționăm că, asigurarea pazei preveniților și condamnaților
la pedepse privative de libertate este competența exclusivă a sistemului penitenciar.
În scopul asigurării pazei şi supravegherii persoanelor deţinute, plasate temporar
în insituția publică de expertiză judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice, este
necesar de majorat efectivul-limită a Direcției trupelor de pază, supraveghere şi
escortare a Departamentului instituţiilor penitenciare cu 15 unități de personal, dintre
care:
Pentru corpul de comandă mediu:
 1 funcţie de comandant de pluton;

Pentru efectivul de comandă inferior:
 2 funcţii de şef de gardă, concomitent comandant de grupă;
 2 funcţii de şef de gardă;
 10 funcţii de inspectori inferiori.
Personalul echipei de pază și supraveghere a secției de expertiză judiciară
psihiatrică din cadrul instituției de expertiză judiciară, urmează a fi repartizat în 4
schimburi de 24 ore, a câte 3 persoane în fiecare schimb (minimul prevăzut de pct. 102
al Regulamentului serviciului de luptă al Departamentului instituţiilor penitenciare,
aprobat prin ordinul MJ nr.106 din 06.03.2006, care statuează că: ,,efectivul gărzii nu
poate fi mai mic de trei angajați şi se determină în funcţie de numărul posturilor stabilite
pentru garda respectivă”), iar 3 unități de personal din totalul solicitat vor fi destinate
pentru acoperirea misiunilor în cazul concediilor anuale/boală/studii ale angajaților.
De asemenea, menționăm că în 2012-2016 numărul personalului sistemului
penitenciar a fost redus de la 3400 la 2900 de unități, fapt ce nu a permis creșterea
numărului efectivului Direcției trupelor de pază, supraveghere şi escortare pentru
realizarea în volum deplin a sarcinilor atribuite și încredințate.
Impactul proiectului
Obiectivul urmărit prin adoptarea Hotărârii în cauză constă în majorarea
numărului unităților de personal, întru asigurarea pazei, supravegherea persoanelor
arestate preventiv și condamnaților în privința cărora s-a dispus internarea în instituţia
medicală, pentru efectuarea expertizei psihiatrice în condiții de staționar, în
conformitate cu prevederile art. 152 din Codul de procedură penală.
În context, majorarea propusă va asigura realizarea în volum deplin a sarcinilor
atribuite și încredințate sistemului penitenciar, fără a afecta buna desfășurare a
măsurilor de siguranță în instituțiile penitenciare.
Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile suplimentare pentru salarizare, prin majorarea efectivului-limită al
Direcției trupelor de pază, supraveghere şi escortare (în număr de 15 unități) vor
constitui, circa 1 100 000 lei/anual.
Ținând cont de faptul că în buget nu a fost planificată o majorare de personal,
salarizarea pentru anul 2017 va fi efectuată în limita alocațiilor sistemului penitenciar
aprobate pentru anul respectiv.
Respectarea transparenței decizionale
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina web oficială
a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul Transparența
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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