
Proiect 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N 

mun. Chişinău 

 

„____”_____________ 2020                                                                     nr.__________ 

 

           
 

 

Cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la aprovizionarea, păstrarea și 

evidența armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale în cadrul sistemului 

penitenciar 

  
 

     

 În temeiul pct. 9 sbpct. 11) din Regulamentul cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824), 

 

O R D O N: 

1. Se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la aprovizionarea, păstrarea și evidența 

armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale în cadrul sistemului 

penitenciar. 

2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința personalului sistemului administrației 

penitenciare. 

   

                                

 

       Ministru                                                             Fadei  NAGACEVSCHI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnat:_________________________________________________________________    

            (Secretar de stat) 

Vizat:________________________________________________________________________ 

(Direcția elaborare acte normative) 

Coordonat:_____________________________________________________________________ 

(conducătorii subdiviziunilor structurale interesate) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la aprovizionarea, păstrarea și evidența 

armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale în cadrul sistemului penitenciar 

 

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

         Proiectul Ordinul ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la aprovizionarea, păstrarea și evidența 

armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale în cadrul sistemului penitenciar, a 

fost elaborat de Ministerul Justiției, la propunerea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite. 

         Proiectul Ordinul ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 cu privire la 

aprobarea Regulamentului cu privire la aprovizionarea, păstrarea și evidența 

armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale în cadrul sistemului penitenciar, este 

elaborat în scopul aducerii în concordanță a procedurilor de reglementare și 

gestionarea a armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale, la prevederile 

legislației actuale. 

În prezent, acțiunile  menționate supra sunt organizate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 437/2018.  

În context, Regulamentul cu privire la aprovizionarea, păstrarea și evidența 

armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale în cadrul sistemului penitenciar, 

aprobat prin Ordinul ministerului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004, a fost elaborat în 

temeiul Legii nr. 1036/1996 cu privire la sistemul penitenciar, care a fost abrogată la 

data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare. 

Astfel, actul normativ menționat nu corespunde cerințelor și necesităților 

actuale ale sistemului administrației penitenciare în derularea procesului de 

administrare a armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale, iar normele acestuia 

sunt desuete. 

Prin prisma prevederilor pct. 11 subpct. 45) și pct. 13 subpct. 18) din 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2018, competența de 

determinare și aprobare a necesităților de dotare a instituțiilor și subdiviziunilor 

sistemului administrației penitenciare cu armament, muniții și mijloace speciale, ține 

de Administrației Națională a Penitenciarelor. 

Prin urmare, considerăm oportun aprobarea unui act normativ nou, în baza 



temeiurilor în vigoare, care va eficientiza procedura de gestionare a armamentului, 

munițiilor și mijloacelor speciale în scopul corespunderii la toate cerințele sistemului 

administrației penitenciare actualizate cu necesitățile reale. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Prin intermediul prezentului proiect se propune de a fi abrogat Ordinul 

ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului 

cu privire la aprovizionarea, păstrarea și evidența armamentului, munițiilor și 

mijloacelor speciale în cadrul sistemului penitenciar. 

4. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea prezentului proiect de lege nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare. 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

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

Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe platforma 

www.particip.gov.md. 

 

 

Ministru                            Fadei NAGACEVSCHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.gov.md/

