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Cornisia securitate naţională, apărare i ordine publică a exarninat proiectul de
lege pentru modificarea i completarea unor acte legislative, iniţiativă legislativă a
Guvernului Republicii Moldova i comunică următoarele.
Iniţiativa legislativă supusă examinării are ca scop amendarea unui ir de acte
legislative care conţin denumirea “Departamentul instituţiilor penitenciare" i
ajustarea

acesteia

la

prevederile

I.egii

nr.300/2017

cu

privire

la

sistemul

administraţiei penitenciare. Proiectul a fost aprobat în prima lectură în edinţa
plenară din 12 octombrie 2018.
Pentru Iectura a doua, membrii Comisiei au luat în considerare obiecţiile i
propunerile înaintate, iar decizia este expusă în sinteză, parte componentă a
prezentului raport.
Urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei securitate naţională, apărare i ordine
publică au propus, cu votul majorităţii membrilor săi, examinarea i adoptarea
proiectülui de lege în lectura a doua.
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Proiect redactat
(nr. 254/2018)
LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I.
Legea asigurării cu pensii a militarilor i a persoanelor din
corpul de comandă i din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993
(republicată în Monitorul Ofcia1 al Republicii Moldova, 2010, nr. 247—251, art.
752), cu modificăriłe ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

i. În preambulul legii, textul „în cadi•ul Departamentului instituţiilor
penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu textul „funcţionari publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare".
2. La articolul 1 alineatele (1) si (2), la articolul 13 litera a), la articolul 14
literele a) i b), la articolul 44 ałineatul (1) i la articolul 51 alineatul (2), după
textul „trupele organelor afaceriloi• interne" se introduce textul
precum i
(pentru) funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare,".
„

‚

3. La articolul 1 alineatul (3), la articolul 6, în ambele cazuri, la articolul 12,
la articolul 24, la articolul 29 alineatul (1), la articolul 30 alineatul (1), în ambele
cazuri, la articolul 46, la articolul 55 alineatele (1) i (2), Ia articolul 54 i la
articołul 59 alineatul ( 1), după textul „trupele organelor afacerilor interne" se
introduce textul
precum i a/ai/ale funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare,".
„

‚

4. La articolul 2 alineatele (1) i (4), la articolul 7, la articolul 16 alineatul
(1) Iitera a), la articolul 19, la articolul 21, la articolul 26 alineatul (1), la articolul
55 alineatul (1), la articolul 60 alineatul (1) i la articolul 61 alineatul (1), după
textul „trupele organelor afacerilor interne" se introduce textul
precum i
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,".
„

‚
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5. Articolul 9 va avea urrnătorul cuprins:

„Articolul 9. Ajutoarele băneşti şi compensaţiile
Militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, eliberaţi din serviciu, familiile de militari, de persoane din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, familiile funcţionarilor publici
cu statut special din sisternul administraţiei penitenciare, pensionarii din rîndul
militarilor, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor
inteme, precum i din rîndul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, care şi-au pierdut întreţinătorul primesc ajutoare
băneşti şi compensaţii în modul şi în rnăi•imile stabilite de Guvern."
6. La articolul 13, literele b), c) i d) vor avea urrnătorul cuprins:
„b) rnilitarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, precum i funcţionarii publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, eliberaţi din serviciu
pentru limită de vîrstă sau din motive de boală, care, în ziua eliberării din serviciu,
au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel
puţin
1 2 ani şi 6 luni în serviciul militar sau în serviciul în organele afacerilor
inteme;
c) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, precum i funcţionarii publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, eliberaţi din serviciu din
motive de sănătate limitată sau în caz de reorganizare a statelor, care, în ziua
eliberării, au atins Iimita de vîrstă în serviciul rnilitar prin contract sau în serviciul
în organele afacerilor inteme şi au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani
calendaristici, din care cel puţin 1 2 ani şi 6 luni în serviciul militar saü în serviciul
în organele afacerilor inteme;
d) militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, persoanele din corpul de
comandă şi din trupele organełor afacerilor inteme, precum i funcţionarii publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, eliberaţi din serviciu din
alte motive decît cele expuse la lit.b) şi c) din prezentul articol, care au o vechime
totală în muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciul
militar sau în serviciul în organele afacerilor inteme, la atingerea vîrstei de
pensionare stabilite de Łegea privind pensiile de asigurări sociale de stat."
7. Articolul 18:
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în partea introductivă, după textul „trupele organełor afacerilor interne" se
introduce textul
precum i funcţionarilor pubłici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare,";
„

‚

la litei•a a), după textul „în funcţiile corpului de comandă i în trupe," se
introduce textul „serviciul în cadrul sistemului peniteniciar i/sau sistemului
administraţiei penitenciare,", iar după textul „trupele organelor afacerilor interne"
se introduce textul
precum i al funcţionarilor pubłici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare,";
„

‚

literele b) i e) se completează cu textul „i funcţionariloi• publici cu statut
special din sistemul admińistraţiei penitenciare";
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) serviciul în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele
afacerilor interne ale fostei U.R.S.S. şi ale altor state, dacă militarii, persoanele din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne,. precum i
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au fost
transferaţi, în modul stabilit, în Forţele Armate, în organele securităţii statului şi în
organele afacerilor interne ale Republicii Mołdova;".
8. Articolul 3 1 va avea următorul cuprins:
„Articolul 3 1. Membrii de familie care au dreptul la pensie în cazul
pierderii întreţinătorului
Dreptul la pensie în cazul pierderii întreţinătorului îl au membrii inapţi
pentru muncă din familiile militarilor, persoanelor din corpuł de comandă şi din
trupele organelor afacerilor inteme, precum i din familiile funcţionarilor publici
cu statut special din sistemuł administraţiei penitenciare, decedaţi sau căzuţi la
datorie, întreţinuţi de către acetia. Pensia se acordă, indiferent dacă au fost sau nu
întreţinuţi de către cel decedat: copiilor inapţi pentru muncă; părinţilor inapţi
pentru muncă şi soţiei (soţului), dacă după moartea întreţinătorului aceştia şi-au
pierdut sursa de existenţă; părinţilor inapţi pentru muncă şi soţiiłor (soţilor) inapte
pentru muncă ale militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, precum i ale funcţionarilor publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciare, căzuţi pe front sau în timpul participării Ia
operaţiuni de luptă pe timp de pace.

( 1)

(2) La stabilirea dreptului la pensie în cazul pierderii întreţinătorului, inapţi
pentru muncă sînt consideraţi următorii membri de familie:
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a) copiii, fraţii, surorile şi nepoţii care nu au atins vîrsta de 1 8 ani sau care au
depăşit această vîrstă, dacă au devenit persoane cu dizabilităţi înainte de a
împlinit 1 8 ani, iar elevii din şcolile profesional-tehnice şi licee, colegii, studenţii
din instituţiile de învăţămînt superior beneciază de dreptul la pensie pînă la
absolvirea acestor instituţii, dar cel mułt pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani.
Totodată, fraţii, surorile şi nepoţii se bucură de dreptul la pensie doar în cazul în
care nu au părinţi apţi pentru muncă;
b) tatăl, mama şi soţia (soţul) care au atins vîrsta pensionării prevăzută de
Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat sau sînt încadraţi în grad de
dizabilitate, precum şi mamele şi soţiile în vîrstă de 50 de ani ale militarilor şi ale
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme,
precum i ale funcţionarilor publici cu statut special din sistęmul administraţiei
penitenciare, care au decedat în urma unei răniri, contuzii, schilodiri sau afecţiuni
contractate în timpul participării Ia operaţiuni de luptă pe timp de pace;
c) soţia (soţul) sau unul dintre părinţi, bunelul, bunica, fratele sau sora,
indiferent de vîrstă sau de capacitatea de muncă, dacă ea (el) îngrijeşte copiii,
fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului decedat, atunci cînd aceştia nu au atins
vîrsta de 8 ani, indiferent dacă au fost sau nu întreţinuţi de către cel decedat, şi nu
lucrează, iar soţia (soţul) militarului, persoanei din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne, funcţionarului public cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare şi a (al) pensionarului din categoria acestora,
decedaţi ca urmare a cauzelor indicate în art. 21 lit. a) care îngrijesc copii ce nu au
atins vîrsta de 8 ani ai militarului, ai persoanei din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, ai funcţionarului public cu statut special din sisternul
administraţiei penitenciare (pensionarului) decedat, indiferent dacă lucrează sau
nu;
d) bunelul şi bunica în cazul în care nu există persoane obligate, conform
legii, să-i întreţină.
(3) Pentru părinţii şi soţiile (soţii) unor categorii aparte de militari, de
persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, precum
i de funcţionari publici cu statut special din sisternul administraţiei penitenciare,
căzuţi la datorie, Guvernul poate stabili alte condiţii de asigurare cu pensie în cazul
pierderii întreţinătorului
.“

9. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
Articolul 37. Mărimea pensiei
(1) Pensia în cazuł pierderii întreţinătorului se stabileşte în următoarele
mărimi:
a) pentru familiile militarilor, ale persoanełor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne, precum i pentru funcţionarii publici cu statut
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special din sistemul administraţiei penitenciare, care au decedat în urma unei răniri,
contuzionări sau schilodiri produse în perioada celui de-al doilea război mondial
sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de serviciu), sau în
urma unei afecţiuni contractate în timpul aflării pe front, în detaşamente şi unităţi
de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale în perioada celui de-al doilea război
mondial sau de participare la acţiuni de luptă pe timp de pace 40 procente din
cîştigul întreţinătorului pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă.
Pentru membrii de familie ai pensionarilor decedaţi din rîndurile persoaneior cu
dizabilităţi de pe urma războiului şi pentru membrii de familie în componenţa
căreia intră copii orfani de ambii părinţi pensia se calculează în aceeaşi mărime,
indiferent de cauza morţii întreţinătorului;
b) pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor inteme, precum i ale funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, decedaţi în urma schilodii•ii într-un
accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau în
urma unei afecţiuni contractate în timpul îndeplinirii serviciului 30 procente din
cîştigul întreţinătorului pentru fecare membru inapt pentru muncă.
—

—

(2) Pentru familiile militarilor, ale persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor inteme, precum i ale funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, decedaţi ca urmare a schilodirilor
sau afecţiunilor cauzate de catastrofa de la Cemobîl, pensia în cazul pierderii
întreţinătorului se acordă, la dorinţă, în modul şi mărimea stabilită de Legea
privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei
de ia Cemobîl."
10. La articolul 48, textul „i sistemului penitenciar" se substituie cu textul
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare".
11. La articolul 49 alineatul (1), textul „i sistemului penitenciar" se
substituie cu textul
funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare".
„

‚

12. La articolul 50 alineatul (1), literele b) i c) vor avea următorul cuprins:
„b) pentru militarii care au satisfăcut serviciul prin contract, pentru persoanele
din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, precum i pentru
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare de la
data eliberării din serviciu, dar nu mai devreme de ultima zi în care au fost
asiguraţi cu soldă, iar pentru familiile acestor militari, ale persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, precum i ale funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi ale pensionarilor
—
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din rîndurile acestora de la data decesului întreţinătorului, dar nu mai înainte de
data următoare celei în care acestuia i s-a plătit solda sau pensia, cu excepţia
următoarelor cazuri în care pensia se poate stabili mai tîrziu:
pentru militarii enumeraţi, pentru persoanele din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor inteme, precum i pentru funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, încadraţi în grad de dizabilitate
după expirarea a trei luni de la data eliberării din serviciu sau în urma unui
accident, sau a unei afecţiuni survenite după eliberarea din serviciu de la data
stabilirii gradului de dizabilitate;
pentru membrii de familie ai militarilor enumeraţi, ai persoanelor din corpul
de comandă şi din trupele organelor afacerilor inteme, ai funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi ai pensionarilor
din rîndurile acestora, care au obţinut dreptul la pensie după decesul
întreţinătorului de la data apariţiei dreptului la pensie, iar pentru părinţii sau soţia
( soţul) care au obţinut dreptul la pensie în legătură cu pierderea sursei de existenţă
de la data solicitării pensiei;
c) persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de comandă (cu excepţia
celui inferior) ale organelor afacerilor interne, precum i funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cărora li s-a prelungit peste
limita de vîrstă, stabilită de legislaţie, termenul de aflare în serviciul militar prin
contract sau în serviciu în organele afacerilor inteme de la data emiterii ordinului
de prelungire a termenului de aflare în serviciu."
—

—

—

—

—

—

Art. 11. În anexa la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor
ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (republicată în
Monitorul OfJcial al Republicii Moldova, 2001, nr. ‘78—80, art. 527), cu
modif1cările ulterioare, sintagma „Departamentului instituţiilor penitenciare al
Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma „Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
—

Art. 111.
În textul Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială
suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii
Mołdova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modif1cările ulterioare, sintagma „sistemul
penitenciar", la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „sistemul
administraţiei penitenciare" la forrna gramaticală corespunzătoare.
—

Art. Iv.
La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140/2001 privind
Inspectoratul de Stat al Muncii (Monitorul Of1cial al Republicii Moldova, 2001,
nr. 68—71, art. 505), cu modif1cările ulterioare, sintagma „Departamentul
instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma
„Administraţia Naţională a Penitenciarelor".
—
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Art. V.
La articolul 72 alineatul (5) din Codul penal a1 Republicii
Moldova ni•. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr. 72—74, art. 195), cu modificările ulterioare, textul „penitenciare pentru
minori" se substituie cu textul „centrele de detenţie pentru minori i tineri".
—

Art. VI. La articolul 1 O alineatul (1) subpunctul 1) litera f) i la articolul 1 2
alineatul (1) litera d) din Legea nr. 1 549/2002 cu privire la înregistrarea
dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14—17,
art. 5 1), cu rnodificările ulterioare,
sintagma „Departamentul instituţiilor
penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma „Administraţia
Naţională a Penitenciarelor".
—

Art. VII. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248—251, art.
699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

1. La articolul 136 alineatul
(4),
sintagma
„Departamentului
instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma
„Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".
2. La articolul 273 alineatul (1) litera f), textul „efii instituţiilor
penitenciare" se substituie cu textul „funcţionarii publici cu statut special din
sistemul admini straţiei penitenciare".
Art. VIII.
La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii
Moldova nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159—
1 62, art. 648), cu modificările ulterioai•e, sintagma „Departamentul instituţiilor
penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma „Administraţia
Naţională a Penitenciarelor".
—

Art. IX.
La articolul 2 din Legea nr. 216/2003 cu privire la Sisternul
inforrnaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale i
a persoanelor care au săvîrit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr. 170—172, art. 695), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul
instituţiilor penitenciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie cu sintagma
„Administraţia Naţională a Penitenciarelor".
—

Art. X.
În textul Legii nr. 190/2003 cu privire Ia veterani (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84—86, art. 392), cu modificările
ulterioare, sintagma „sistemul penitenciar", la orice formă gramaticală, se
substituie cu sintagma „sistemul administraţiei penitenciare" la forma gramaticală
corespunzătoare.
—
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Art. XI.

În punctul 7 din anexa nr. 3 la Legea nr. 283/2003 privind
activitatea particulară de detectiv i de pază (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr. 200—203, art. 769), cu modificările ulterioare, sintagma
„Departamentul instituţiilor penitenciare aI Ministerului Justiţiei" se substituie cu
sintagma „Administraţia Naţională a Penitenciarelor".
Art. XII.

—

Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214—220, art.
704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.

—

Îri tot cuprinsul codului:

sintagma „Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei"
i sintagma „Departamentul instituţiilor penitenciare", la orice formă gramaticală,
se substituie cu sintagma „Administraţia Naţională a Penitenciarelor" la forma
gramaticală corespunzătoare;
sintagma „sistemul penitenciar", la orice formă gramaticală, se substituie cu
s intagma „sistemul administraţiei penitenciare" la forma gramaticală
corespunzătoare;
textul „penitenciar pentru minori", la orice formă gramaticală, se substituie
cu textul „centru de detenţie pentru minori i tineri" la forna gramaticală
corespunzătoare;
sintagnia „directorul general al Departamentului instituţiilor penitenciare", la
orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „directorul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor" la forma gramaticală corespunzătoare.
2. La articolul 195 alineatul (2), sintagma „Legea cu privirea Ia sistemul
penitenciar" se substituie cu sintagma „Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul
administraţiei penitenciare".
3. Articolul 223:
la alineatul (2), textul „Colaboratorii sistemului penitenciar sînt în drept să
aplice" se substituie cu textul „Funcţionarul public cu statut special din cadrul
sistemului penitenciar este în drept să aplice";
la alineatul (3), cuvîntul „colaboratorului"
„funcţionarului public cu statut special".

se substituie cu textul
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4. La articolul 283 alineatul (2'), textul ‚jndemnizaţia unică se acordă doar
la prima eliberare din locul de detenţie." se exclude.
Art. XIII.
În textul Legii nr. 371/2006 cu privire la asistenţa juridică
intemaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr. 14—17, art. 42), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul Instituţiilor
Penitenciare al Ministerului Justiţiei" i sintagma „Departamentul Instituţiilor
Penitenciare", la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Administraţia
Naţională a Penitenciarelor" la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma
„sistemului penitenciar" cu sintagma „sistemului administraţiei penitenciare".
—

—

Art. XIV. La articolul 3 7 alineatul (7) din Legea nr. 1 3 1 /2007 privind
siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2015, nr. 1 1—21, art. 6), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului
instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma
„Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".
—

Art. XV. La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 105/2008 cu privire la
protecţia martorilor i altor participanţi la procesul penal (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 112—1 14, art. 434), cu modificările ulterioare,
sintagma „Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei" se
substituie cu sintagma „Administraţia Naţională a Penitenciarelor".
—

Art. XVI. La articolul 1 1 alineatul (4) din Legea nr. 1 53/2008 cu privire la
controlul i profilaxia tuberculozei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr. 143—144, art. 583), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentul
instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma
„Administraţia Naţi onală a Penitenciarelor".
—

Art. XVII.
La articolul 23 ‚ litera j) din Legea securităţii
sănătăţii în
muncă nr. 1 86/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143—144,
art. 587), cu modificările ulterioare, sintagma „Departamentului instituţiiłor
penitenciare al Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma „Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor".
—

Art. XVIII.
La articolul 52 litera d) i la articolul 54 alineatul (1) din
Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 53—54, art. 145), cu modificările ulterioare, textul
„structurile Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei" i
textul „structurilor Departarnentului Instituţiilor Penitenciare" se substituie cu
textul „instituţi ile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor" i,
respectiv, cu textul „instituţiilor subordonate Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor".
—

1o

Art. XIX.
La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 50/2012 privind
prevenirea si combaterea criminalităţii organizate (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr. 103, art. 343), sintagma „Departamentului instituţiilor
penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei" se substituie cu sintagma
„Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".
—

Art. XX. La articolul 6 alineatul (1) i la articolul 30 alineatul (4) din
Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial aI
Republicii Moldova, 2012, nr. 113—118, art. 373), cu modificările ulterioare,
sintagma „Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei" se
substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor".
—

Art. XXI.
La articolul 7 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 130/2012
privind regimul armelor i al muniţiilor cu destinaţie civilă (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, ni. 222—227, art. ‘721), cu modificările ulterioare,
sintagma „Departamentului instituţiilor penitenciare" se substituie cu sintagma
„Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".
—

Art. XXII. La articolul 3 litera a) din Legea nr. 218/2012 privind modul
de aplicare a forţei fizice, a mi1oace1or speciale i a armelor de foc (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 254—262, art. 836), cu modificările
ulterioare, sintagma „Departamentului Instituţi ilor Penitenciare al Ministeru lui
Justiţiei" se substituie cu sintagma „Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".
—

Art. XXIII. La articolul 6 alineatul (4) litera k) i la articolul 7 alineatul
( 1 2) din Legea nr. 1 20/20 1 7 cu privire la prevenirea i combaterea terorismului
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364—370, art. 614), cu
modi ficările ulterioare, sintagma „Departamentul Instituţiilor Penitenciare al
Ministerului Justiţiei" se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Administraţia
Naţională a Penitenciarelor".
—

Art. XXIV. La articolul 9 alineatul (2) litera 1) din Legea nr. 29/2018
privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, nr. 142—148, art. 279), sintagma „Departamentului instituţiilor penitenciare"
se substituie cu sintagma „Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor".
—

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

crt

nr.

300

din

21.12.2017

LEGE
cu privire la sistemul
administraţiei penitenciare

2

Textul părţii constitutive aI
actului legislativ în vigoare, ce
se propune spre modificare,
completare sau abrogare

din
12.07.2018

—

4
Direcţia generală juridică
Se remarcă unele inexactităţi
redacţionale i de tehnică
legislativă:
a) în conformitate cu art.62 al
Legii 100/2017 de expus titlul
proiectului
de
lege
în
următoare redacţie
“Lege
pentru modificarea unor acte
legislative";

Autorul i conţinutul
amendamentului, propunerii,
obiecţiei

Se acceptă.
a) Titlul proiectului de
lege va avea următorul
cuprins:
“Lege pentru modificarea
unor acte legislative".

Note
5

Rezultatul examinării de
către comisia sesizată în
fond

—

Nu se acceptă.
de
Articolul
expus
I
în
Art.I
Legea b)
Potrivit uzanţelor, dacă
asigurării cu pensii a consecutivitatea stabilită de titlul legii nu conţine
militarilor i a persoanelor rigorile tehnicii legislative, cuvintele „cu privire" sau
din corpul de comandă i
„privnd" elementele de

Proiectul de lege pentru
modificarea sj
completarea unor acte
legislative

Textul părţii constitutive
al proiectului de act
Iegislativ la care se
propun amendamente,
propuneri, obiecţii
3

(lectura a doua)

nr, 254

amendamentelor, propunerilor i obiecţiilor la proiectul de lege pentru modifi
carea i completarea unor acte legislative

SINTEZA

3. Articolul 18:
La litera a), după cuvîntul
“trupe" se introduce textul
“serviciul
în
cadrul
sistemului
penitenciar
i/sau
sistemului
administraţiei
penitenciare".
c)autorul propune introducerea
în Art.I, pct.3 privind lit.a) din
art.18, unde după cuvîntul
“trupe" se introduce textul
“serviciul în cadrul sistemului
penitenciar i/sau sistemului
administraţiei
penitenciare".
Totodată, ţinînd cont că
noţiunea
de
“sistem
penitenciar" utilizată anterior
în Legea nr. 1036-XIII din
17.12.1996
cu
privire
la
sistemul
penitenciar
(actualrnente abrogată) a fost
substituită în noua Legea
nr.300 din 21.12.2017 cu
privire
•la
sistemul
administraţiei penitenciare cu
noţiunea
“sistemul
administraţiei penitenciare", se
consideră necesar de a utiliza
doar sintagma respectivă. Este

Nü se acceptă.
Pentru a nu crea situaţii
confuze de aplicare a
normelor în practica la
stabilirea pensiei, ţinînd
cont
că
sisternul
administraţiei penitenciare
pînă la i6 mai 2018 nu a
existat,
acesta
fiind
reorganizat.
Prin urmare se propune
păstrarea
noţiunii
respective pentru perioada
în care acest sistem a
existat, iar persoanele care
au obţinut drepturi în
cadrul
sistemului
penitenciar să beneficieze
de ele în volum deplin fără
a
adrnite
situaţii
de
interpretări restrânse a
normei respective, norma
vine
să
excludă
ambiguitatea care ar fi
obiectul eventualilor litigii
în caz că norma va fi

din
trupele
organelor unde nun-ăru1 legii este înserat dcare
(nuŕňruĺ
afacerilor interne nr. 1544- după cuvîntul “Legea
", mai actului, anul adoptării) se
XII din 23 iunie 1993.
departe
figurînd
însăţi indică la final.
denurnirea ei;

2.

nr. 300

din

21.12.2017

LEGE
cu privire la sistemul
administraţiei penitenciare
Proiectul de lege pentru
modificarea i
completarea unor acte
legislative

Proiectul de lege pentru
iriodificarea i
completarea unor acte
legislative

în

Parlament

pînă

la

Totodată, precizăm că
proiectul a fost înregistrat

Se acceptă.
d) La art. I, art. vIII, art.
XII i art. IVX din proiect
cuvinte.le
“i
se
completează" se exclud.

.

a persoanelor din corpul de sistemul

ädministraţiei

Compartimentul III al notei Nu se acceptă.
Art. XIII din proiect
informative
anexate
la
proiectul de lege dat indică că urrnează a fi exclus. A se
implementarea acestuia nu vedea pct. din sinteză.
n cazul modificărilor
impune cheltuieli fnanciare reflect
ate în art. I i art. v
suplimentare din bugetul de din proiect acestea nu
stat. Totodată, modificările impun cheltuieli financiare,
propuse la Legea nr. 1544/1993 fiind dictate de adoptarea
asigurării cu pensii a militarilor Iegii nr. 300 cu privire la

Direcţia generală juridică

propus.

fapt care necesită o redactare
corespunzătoare
a textului

nr.100/2017,
textul
actelor intrarea în vigoare a Legii
legislative doar se modifică, nr. 100/2017.

d)autorul indică în inai multe
articole (Art. vII., Art. XII) că
actele legislative respective se
modifică i se completează. Dar
necesită a remarca, că conform
cerinţelor art. 62 a1 Legii

de remarcat că numai în acest interpretată diferit.
caz va fi asigurată unitatea
noţiunilor în lege, a preciziei i
a clarităţii ei;

3.

nr. 300

din 21.12.2017

LEGE
cu privire la sistemul
administraţiei penitenciare
Proiectul de lege pentru
modificarea i
completarea unor acte
legislative

comandă
i
din
trupele
organelor afacerilor interne
(Art. I), Codul penal al RM
(Art. V), Legea nr. 355/2005 cu
privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar (Art. XIII),
creează
incertitudine
neclaritate la capitolul resurse
necesare
i
respectiv,
1a
fundamentarea
economicofinanciară a proiectului de lege
( de exemplu, vezi anexa nr.7
tabelul nr. IV din pct.2 al
Articolului XIII).
Direcţia geiierală juridică
Contrar art. 41 alin. (i) lit.
f)
a
Legii
nr.100/2017,
proiectul de lege nu conţine
dispoziţii finale i tranzitorii i
respectiv
nu
cuprinde :
momentul intrării în vigoare i
măsurile necesare punerii în
aplicare a actului normativ.
Concomitent cu necesitatea
redactării textului proiectului
de lege, acest fapt conduce la
neasigurarea
expunerii
consecutive,
ordonate
i

Nu se acceptă.
Potrivit art. 44 alin.
(2) din Legea nr. 100/2017,
structura
proiectului
actului normativ poate să
nu conţină unul sau mai
multe dintre elementele
constitutive prevăzute la
art. 44 alin. (i) lit. b), f)—h).
Concomitent, art. 56
din Legea nr. 100/2017
prevede
că
actele
normative intră în vigoare
peste o lună de la data
publicării în Monitorul

Scopul
proiectului
constituie amendarea unui
şir de acte legislative
urmare
a reorganizării
sistemului penitenciar.

2018.

penitenciare, care a intrat
în vigoare la data de i6 mai

4.

nr. 300

din

21.12.2017

LEGE
cu privire la sistemul
administraţiei penitenciare
—

Articolul XIII Legea
flr.355 din 23 decembrie
20.05 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul
bugetar

Se acceptă.

Oficial
al
Republicii
Moldova
sau la
data
indicată în textul actului
florrnativ, care nu poate fi
anterioară datei publicării.

Comisia securitate naţională, apărare i ordine publică

sisternatizate
a
obiectului
reglementării,
care
poate
conduce
la
neasigurarea
aplicării corecte a actului
normativ dat..
Comisia juridică, numiri
i imunităţi
Se propune excluderea din
proiect a Articolului XIII, prin
care se propun modificări în
Legea nr.355/2005 cu privire la
sistemul de salarizare în
sectorul bugetar.
Necesitatea
excluderii
respectivului articol din proiect
este dictată de intrarea în
vigoare a prevederilor Legii nr.
166/2018,
care
a
operat
modificări
în
Legea
nr.
355/2005
avînd un obiect
similar de reglementare.

