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NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

controlul special al candidaților la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

      Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul 

special al candidaților la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului administrației 

penitenciare (în continuare – Regulamentul) a fost elaborat de către Ministerul Justiției în colaborare 

cu Administrația Națională a Penitenciarelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

        Regulamentul a fost elaborat în vederea executării prevederilor  art. 22 alin. (1) lit. f), alin. (2) și 

alin. (3) lit. d) din Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare (în continuare - Legea nr. 300/2017), şi are drept scop stabilirea unor reguli clare privind 

organizarea și desfășurarea procedurii de control special a candidaţilor la funcții publice cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare la încadrarea în funcție și, ulterior, la 

promovarea în funcţii superioare în cadrul sistemului. Necesitatea înaintării prezentei inițiative rezultă 

din procesul amplu de reformare în domeniul penitenciar, inițiat odată cu reorganizarea sistemului 

penitenciar în sistemul administrației penitenciare. 

Stabilirea normelor de organizare a procedurii de control special a candidaților la funcții publice 

cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare are drept scop, concretizarea 

existenței condițiilor permisive referitoare la încadrarea în funcția publică cu statut special și ulterior 

la promovarea în funcții superioare prevăzute exhaustiv la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 300/2017.  

De asemenea, potrivit Acordului privind accesul la Sistemul informațional automatizat                    

„Registrul informației criminalistice și criminologice” nr. 8/001 din 28 decembrie 2015 încheiat între 

Serviciul tehnologii informaționale al Ministerului Afacerilor Interne și Administrația Națională a 

Penitenciarelor (Departamentul Instituțiilor Penitenciare), acesta din urmă dispune de dreptul de a 

avea acces la Registrul informației criminalistice și criminologice, fapt ce permite efectuarea 

controlului special al candidaților la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

          În context, Regulamentul elaborat stabilește procedura internă de control special a candidaților 

la funcții publice cu statut special și, ulterior, la promovarea în funcţii superioare în cadrul sistemului 

administraţiei penitenciare din cadrul sistemului administrației penitenciare. Efectuarea controlului 

special al candidaților la funcția publică cu statut special urmărește excluderea încadrării unor 

persoane care au fost condamnate definitiv pentru săvîrșirea de infracțiuni, se află sub urmărire penală 

sau nu a fost liberat de răspundere penală în temeiurile indicate la art. 53 din Codul penal. 

Controlul special al candidaților la funcții publice cu statut special și, ulterior, la promovarea 

în funcţii superioare în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, urmează a fi efectuat de către 

utilizatorul Registrului informaţiei criminalistice şi criminologice. 

În acest context, în sensul Regulamentului noțiunea de utilizator reprezintă persoana fizică sau 

juridică ale cărei atribuţii de serviciu presupun acţiuni de prezentare, primire, păstrare, precum şi 

utilizare a informaţiei cu caracter criminal, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi 
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funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 24 mai 2012. 

Concomitent, evidențiem că, Regulamentul vizat cuprinde prevederi referitoare la procedura 

de control special a candidaţilor și prelucrarea datelor cu caracter personal deținute în Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice, referitoare la condamnări penale și măsuri procesuale de 

constrîngere. 

Termenul de efectuare a controlului special a candidaţilor la funcții publice cu statut special și, 

ulterior, la promovarea în cadrul sistemului administrației penitenciare este de 5 zile calendaristice 

din data exprimării în scris a consimțămîntului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, iar 

exprimarea dezacordului referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal are drept consecință 

neîncadrarea sau nepromovarea în funcție. 

Menționăm că în situația în care candidatul consideră că prin acţiunile instituţiei care a efectuat 

controlul special i-au fost lezate drepturile şi libertăţile, poate contesta aceste acţiuni în instanţa de 

contencios administrativ. 

Aprobarea proiectului va contribui la creșterea calității resurselor umane recrutate pe fondul 

unor politici salariale corespunzătoare și în condițiile de continuă reformare a acestui serviciu public 

de o importanță deosebită în realizarea actului de justiție. 

Experiența altor state demonstrează că procedura transparentă de recrutare și selecție bazat pe 

competiție deschisă crește semnificativ numărul și calitatea candidaților pentru funcțiile vacante 

disponibile și promovarea în funcție în cadrul sistemului administrației penitenciare. 

 

4. Fundamentarea economică-financiară  

Implementarea prezentului proiect de ordin nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de ordin nu va fi necesară modificarea altor 

acte normative. 

                        6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Ordinului ministrului justiției este plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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