
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la raportul de expertiză anticorupție 

cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Centrul Național 

Anticorupție 
Anexa nr.1 

Componenţa nominală a Consiliul naţional de coordonare a activităţii de 

reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie:' 

- viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului; 

- viceministru al justiţiei, vicepreşedinte al Consiliului; 

- şef al Oficiului central de probaţiune, secretar al Consiliului; 

Membrii Consiliului: 

- viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei; 

- viceministru al finanţelor; 

- viceministru al afacerilor interne; -viceministru al sănătăţii; 

- viceministru al educaţiei; 

- viceministru al tineretului şi sportului; 

- viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

- director al Departamentului Instituţiilor Penitenciare; 

- avocat parlamentar, director al Centrului pentru Drepturile Omului; 

- director al Institutului de Reforme Penale. 

 

Atragem atenţia autorului proiectului asupra faptului că reintegrarea 

socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie nu poate fi realizată 

cu succes fără angajarea în câmpul muncii. în acest sens, considerăm 

necesară sporirea gradului de conlucrare/cooperare cu structurile şi 

autorităţile care au atribuţii funcţionale în domeniul angajării în câmpul 

muncii. Luând în considerare cele expuse', considerăm necesară extinderea 

componenţei nominale a Consiliului, cu acordarea calităţii de membru 

pentru directorul Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă. 

 

Se acceptă. 



Un argument în plus în favoarea acestei propuneri, este faptul că în 

componenţa Centrului coordonator de adaptare socială şi serviciile 

teritoriale de patronaj (creat prin Hotărârea Guvernului nr.918/1999) se 

regăsea şi directorul Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă. 

Viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei va continua să facă parte 

din Consiliu, supervizând aspectele ce ţin de protecţia drepturilor familiei şi 

a minorilor. 

 

Recomandarea: Recomandăm includerea în Anexa nr.1, care stabileşte 

componenţa nominală a Consiliul naţional de coordonare a activităţii de 

reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, a 

directorului Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă. 
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