
SINTEZA  

OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR LA PROIECTUL HOTĂRÎRII GUVERNULUI 

cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 
Nr.  Organul competent   Conţinutul obiecţiei/propunerii Opinia Ministerului 

Justiţiei 

1. Ministerul Economiei 

Scrisoare nr.11-511 din    

29.01.2014 

Proiectul înaintat presupune suplimentarea numărului colaboratorilor din sistemul 

penitenciar cu 75 de unităţi de personal. Unul din argumentele la care face 

trimitere nota informativă este cifra de 9,88 deţinuţi ce revin unui supraveghetor 

în sistemul penitenciar al Republicii Moldova, pe cînd Comitetul pentru 

prevenirea Torturii din cadrul Consiliului Europei stabileşte o maximă admisibilă 

de 5 deţinuţi la un supraveghetor. În acest context, menţionăm că limita 

respectivă este determinată de existenţa unei justiţii şi unui sistem penitenciar 

eficient în spaţiul comunitar, iar numărul mărit de deţinuţi ce revin unui 

supraveghetor în cadrul instituţiilor penitenciare naţionale este determinat 

inclusiv şi de suprapopularea acestora. 

Ţine să menţioneze că Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-

2016, în cadrul Părţii a 5-a, Pilonul VI, pct.6.5., identifică un şir de carenţe ale 

sistemului penitenciar, principalele fiind suprapopularea, condiţiile precare de 

detenţie, precum şi modul de recrutare a personalului sistemului penitenciar ect. 

În acest sens, una din măsurile de consolidare a sistemului penitenciar prin 

prisma Strategiei respective o constituie revizuirea politicii de angajare şi 

recrutare în sistemul penitenciar şi demilitarizarea integrală a sistemului 

penitenciar. Reieşind din cele menţionate, proiectul vizat trebuie să reflecte un 

mecanism fiabil şi transparent de angajare şi recrutare a noilor colaboratori. 

Se acceptă parţial. 

Fundamentarea economică 

a fost prezentată în cadrul 

dezbaterilor la proiectul 

bugetului de stat pe anul 

2014, în acest scop fiind 

alocate şi mijloace 

financiare pentru 

salarizarea a 75 unităţi de 

personal. 

Concomitent, Ministerul 

Justiţiei şi Departamentul 

instituţiilor penitenciare 

elaborează noua Lege cu 

privire la sistemul 

penitenciar, termenul fiind 

stabilit pentru trimestrul 

IV.2014, iar ulterior v-a fi 

elaborat noul Regulament 

de satisfacere a serviciului 



În alta ordine de idei, conform art.37 lit. e) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, se stabileşte că nota informativă a proiectului de act 

normativ trebuie să conţină fundamentarea economico-financiară în cazul în care 

realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Prin 

urmare, nota informativă a proiectului vizat trebuie să facă referinţă inclusiv şi la 

potenţialele cheltuieli care pot apărea reieşind din facilităţile de care beneficiază 

persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul penitenciar, 

stabilite de pct.50, 51, 52 ale Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului 

de către colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.950 din 14.10.1997. În acest context, tinînd cont de 

constrîngerile bugetare existente şi de condiţionalităţile şi principiile FMI şi a 

altor parteneri de dezvoltare, constatăm că nu este oportună o majorare a 

numărului unităţilor de personal, fără o argumentare solidă din punct de vedere 

economico-financiar. 

În cele din urmă, menţionează că majorarea numărului unităţilor de personal este 

o soluţie de moment şi nu susţine ameliorarea şi optimizarea sistemului 

penitenciar pe termen lung. Subliniază că finalităţile urmărite de proiectul vizat 

trebuie să fie făcute în concordanţă cu măsurile de intervenţie propuse pentru 

consolidarea sistemului penitenciar în contextul Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016. 

  

în sistemul penitenciar unde 

vor fi revizuite toate 

garanţiile şi înlesnirile. 

În aceeaşi ordine de idei 

menţionăm că pct. 50 şi 51 

al Regulamentului cu 

privire la satisfacerea 

serviciului de către 

colaboratorii sistemului 

penitenciar al Ministerului 

Justiţiei sunt, la moment, 

norme inaplicabile, iar 

prevederile pct. 52 acordă 

efectivului aceleaşi înlesniri 

la studii ca şi celorlalte 

categorii de cetăţeni care 

sunt prevăzute în HG nr. 

435 din 23.04.2007 şi nu 

necesită alte cheltuieli decît 

cele stabilite de legislaţie, 

concomitent – nu sîtem în 

drept să limităm persoana 

pentru a-şi face studiile. 

Totodată, revizuirea 

politicilor de angajare şi 

sistemul de recrutare a 

personalului în instituţiile 

penitenciare şi 

demilitarizarea completă a 

sistemului penitenciar 

conform Strategiei de 

reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-



2016, în cadrul Părţii a 5-a, 

Pilonul VI, pct.6.5.6 (1) nu 

va rezolva toate aspectele 

problemei conform 

studiului efectuat în baza 

Strategiei menţionate supra. 

Astfel, completarea 

personalului sistemului 

penitenciar cu 75 de unităţi 

ţine să soluţioneze atît 

aspectul cantitativ cît şi cel 

calitativ al problemei în 

cauză. Cu atît mai mult, 

proiectul de modificare a 

Hotărîrii Guvernului nr. 

1310 din 24 noiembrie 2008 

nu contravine Strategiei de 

reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-

2016, în cadrul Părţii a 5-a, 

Pilonul VI, pct.6.5.6 (1), ci 

se încadrează armonios în 

cadrul acesteia şi se 

ajustează recomandărilor 

Comitetului pentru 

prevenirea Torturii din 

cadrul Consiliului Europei. 

2. Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Scrisoare nr.01-160 din    

31.01.2014 

Comunică lipsa de obiecţii. 

 

 

 

 



3. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Scrisoare nr.22/194 din    

28.01.2014 

Comunică lipsa de obiecţii şi propuneri. 

 

 

 

 

4. Ministerul Apărării  

Scrisoare nr.11/113 din  

28.01.2014 

Comunică lipsa de obiecţii. 

 

 

 

5. Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

Scrisoare nr. 07-2/71 din 

13 februarie 2014 

Comunică lipsa de obiecţii. 

 
 

6. Ministerul Finanţelor 

Scrisoare nr. 09-04/62 din 

18 februarie 2014 

Urmare a examinării calcului prezentat adiţional la nota informativă de către 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare, se constată că, cheltuielile pentru plata 

diurnelor, în cazul aplicării propunerii la punctul 2 din proiect, care prevede 

asigurarea cu hrană gratuită a colaboratorilor sistemului penitenciar pe perioada 

participării la cursurile de pregătire iniţială şi perfecţionare profesională, vor 

constitui 30 la sută din norma diurnelor, ceea ce va duce la un impact pozitiv. 

Astfel dat fiind faptul că, această normă este reglementată de prevederile 

Hotărîrii Guvenului nr. 141 din 18 martie 1993 “Cu privire la unele măsuri 

suplimentare în vederea recalificării şi perfecţionării cadrelor din economia 

naţională”, se consideră necesar de a completa punctul 2 cu un aliniat nou ce ar 

face trimitere la Hotărîrea respectivă. 

Nu se acceptă. 

Prevederile HG nr.141 din 

18.03.1993 sunt în vigoare şi 

se aplica de către instituţiile 

statului. 

Suplimentar menţionăm că, punctul 49 din Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 14 

octombrie 1997 urmează a fi ajustat, prin excluderea dreptului la compensaţia 

bănească în schimbul raţiei alimentare şi în schimbul echipamentului, care nu se 

aplică începînd cu 01 ianuarie 2010, potrivit prevederilor Legii nr. 108-XVIII din 

17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Se acceptă. 

 


