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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE  

 

nr._____din____________ 

 

 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
 

 În temeiul art. 20 pct. (2) şi art. 24 al Legii nr. 64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018) cu modificările şi 

completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. La punctul 2 din 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) cu modificările ulterioare, cifra „2845” se substituie cu cifra „2920”.  

2. Punctul 49 al Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului de către 

colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului   

nr. 950 din 14 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 74-75, art. 

781), va avea următorul cuprins:  

„49. Persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul penitenciar sînt 

asigurate material de către stat, beneficiază de drepturi băneşti, drepturi de hrană şi drepturi de 

uniformă şi echipament în conformitate cu normele stabilite de Guvern. 

 Persoanelor corpului de comandă din serviciul securitate al sistemului penitenciar li se 

permite să poarte îmbrăcăminte civilă. 

  Colaboratorii sistemului penitenciar beneficiază gratuit de drepturi de hrană, în 

conformitate cu normele stabilite de Guvern pentru consumatorii speciali, pe perioada 

participării la cursurile de pregătire iniţială şi perfecţionare profesională în cadrul subdiviziunii 

specializate a Departamentului instituţiilor penitenciare. 

   Persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul penitenciar 

beneficiază gratuit de tainuri de hrană rece (raţii alimentare) în perioada etapării deţinuţilor cu 

transportul auto şi/sau feroviar, cît şi în perioada aflării în cantonamente, pe cîmpuri de instruire, 

de exerciţii, în timpul participării la manevre şi exerciţii în afara punctelor de dislocare 

permanentă a unităţilor pe o durata de timp ce depăşeşte 6 ore.”. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU        

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei         

Ministrul finanţelor        

 


