
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea  

Regulamentului cu privire la uniforma și însemnele de distincție ale colaboratorilor 

sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și Normelor privind asigurarea cu 

echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

          Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma și 

însemnele de distincție ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și 

Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al 

Ministerului Justiției, este elaborat de către Ministerul Justiţiei în comun cu Departamentul 

instituţiilor penitenciare. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

În contextul procesului de reformare a sistemului penitenciar, conform obiectivelor stabilite 

în Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016, Ministerul Justiţiei intervine cu propunerea revizuirii ţinutei de 

serviciu şi însemnelor de grad ale colaboratorilor sistemului penitenciar. 

Astfel, proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

uniforma şi însemnele de distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului 

Justiţiei şi Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al 

Ministerului Justiţiei, se încadrează în complexul de activităţi desfăşurate de către Ministerul 

Justiţiei în acțiunii 6.5.6 (2) - Revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a 

personalului instituţiilor penitenciare și demilitarizarea completă a sistemului penitenciar, din 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012. În acest sens, în anul 2012 a fost elaborată o propunere de 

politică publică Managementul resurselor umane al sistemului penitenciar al Ministerului 

Justiţiei, iar în anul 2013 - Studiul comparativ privind politica de angajare şi sistemul de 

recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a 

sistemului penitenciar. 

Aprobarea proiectului va contribui la consolidarea procesului de reorganizare a activităţii 

sistemului penitenciar, implicit la abrogarea unor prevederi care determină prezenţa unor 

elemente de apartenenţă a colaboratorilor sistemului penitenciar la structurile cu statut militar. 

Normele din proiect prevăd descrierea uniformei pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri 

angajaţi în cadrul sistemului penitenciar, care corespund rigorilor necesare executării specifice a 

activităţii în cadrul sistemului penitenciar, utilizînd şi experienţa serviciilor similare ale statelor 

europene. De asemenea, în proiect sunt redate şi însemnele distinctive ale colaboratorilor, 

precum şi normele de asigurare cu uniformă. 

De menţionat că, în corespundere cu prevederile menţionate supra, uniforma urmează a fi 

atribuită gratuit colaboratorilor, iar regulile de purtare a acesteia vor fi stabilite prin Ordinul 

Ministrului Justiţiei. 

În prezent, prevederile ce ţin de uniforma şi normele de echipare a angajaţilor sistemului 

penitenciar, sunt reflectate în Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 14 octombrie 1997 privind 

aprobarea „Regulamentului cu privire la ţinuta şi semnele de distincţie ale colaboratorilor 

sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei şi Normelor privind asigurarea cu echipament a 

colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei", iar ca rezultat a aprobării 

reglementărilor propuse, actul normativ prenotat urmează a fi abrogat. 

Prin urmare, prezentul proiect are drept scop introducerea unui nou model de uniformă 

pentru angajaţii sistemului penitenciar, conceput după modelul european (ex. Norvegia, 

România), respectiv se tinde modernizarea uniformei în acest sens. Uniforma nouă include un set 

de elemente noi, începând de la culoare, optându-se deja pentru culoarea albastru - închis, 

comparativ cu culoarea verde măslinie a uniformei actuale, stofă, cusături, precum şi unele 

ajustări în partea ce ţine de designul acesteia. 

Conceptul noului model de uniformă, presupune ca angajaţii sistemului penitenciar vor 

avea atît uniformă zilnică (vară/iarnă), cît şi de gală. 

Se preconizează implementarea prevederilor referitoare la noul model de uniformă 



începînd cu ianuarie 2015, însă acest procedeu urmează a fi realizat treptat. Respectiv, avînd în 

vedere, termenul de utilizare a uniformei (uzură), uniforma actuală urmează a fi folosită pînă la 

expirarea acestuia (ex. 2 ani, 5 ani), ulterior angajaţilor li se va elibera uniforma de model nou. 

În vederea realizării scopului propus, Ministerul Justiţiei înaintează spre aprobare proiectul 

hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma şi însemnele de 

distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei şi Normelor privind 

asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea proiectului constă în asigurarea implementării 

pct. 6.5.6 (2) al Planului de Acţiuni privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, 

ce constă în revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor 

penitenciare și demilitarizarea completă a sistemului penitenciar.  

Fundamentarea economico financiară 

Mijloacele financiare necesare confecționării uniformei, inclusiv și a echipamentului 

special se vor efectua din contul și în limitele mijloacelor alocate sistemului penitenciar de la 

bugetul de stat.  

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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