RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectului Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare
(înregistrat în Parlament cu numărul 367 din 13 Septembrie 2016)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a vulnerabilităţii proiectului Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare
prin prisma drepturilor omului.

Evaluarea generală
1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei , ceea ce corespunde art.
73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art.
6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde cu art. 72 alin. (3) din
Constituţie şi art.9 din Legea privind actele legislative nr.780-XIV din 27.12.2001.
3. Scopul actului (potrivit proiectului şi/sau notei informative).
Proiectul vine în realizarea Strategiei
de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobată prin Legea nr.23/2011, Planului de
măsuri pe anii 2004-2020 privind realizarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar, aprobat prin HG
nr.1624 din 31 decembrie 2003 şi pentru racordarea cadrului legislativ în domeniu la Ansamblul de
Reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, aprobate prin Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 al
Consiliului Economic şi Social al ONU şi recomandările referitoare la acesta.
Scopul proiectului de lege promovat, potrivit notei informative, este cel de reformare a sistemului
penitenciar, formare şi menţinere a unui personal profesionist, demilitarizat şi cu un statut permanent
care să le acorde dreptul la avantajele unei cariere administrative.
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conţine o argumentare suficientă a
promovării proiectului. Nota informativă este redactată în conformitate cu rigorile art.20 din Legea
nr.780/27.12.2001 privind actele legislative însă, nu şi
fundamentarea economică-financiară a
proiectului.
Cu toate că implementarea noului proiect se va realiza pe
economico-financiară poartă un caracter vag. Nu este estimat impactul
bugetului de stat (cu titlu de exemplu, propunerea autorului de instituire a
ofiţeri - 18 penitenciare, 18 potenţiali generali salarii, pensii, indemnizaţii şi
povara bugetului de stat).

cheltuieli, fundamentarea
financiar de viitor asupra
gradului de general pentru
alte compensaţii băneşti în

Pe alocuri, nota informativă nu corelează cu conţinutul proiectului propus. Dacă potrivit notei informative
unul din obiectivele majore enunţate de autor este demilitarizarea sistemului penitenciarelor, atunci în
proiect se regăsesc norme care reglementează introducerea gradelor similare celor militare (art.19
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alin.(2) şi încadrarea în administraţia penitenciarilor a funcţionarilor din Ministerul apărării, precum şi ai
celor din organele securităţii naţionale (art.23 lit.c).
Nota informativă, la fel şi proiectul, nu conţin informaţii relevante ce ţin de principiile de constituire,
obiectivele şi sarcinile puse subdiviziunilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (a se
vedea în acest sens capitolul II din textul notei de însoţire a proiectului).
5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:
Drepturi si libertăţi individuale:
Dreptul de a nu fi discriminat (art. 16 din Constituţia RM)
Drepturi si libertăţi social-economice:
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art. 43 din Constituţia RM)
Dreptul la asistenţă şi protecţie socială (art.47 din Constituţia RM)
Drepturi si libertăţi social-politice:
Dreptul de a întemeia şi a se afla la sindicate (art. 42 din Constituţia RM)
Drepturi si libertăţi culturale:
Dreptul la învăţătură (art. 35 din Constituţia RM)
Drepturi garanţii:
Dreptul la acces liber la justiţie (art. 20 din Constituţia RM)

Evaluarea de fond a proiectului
6. Respectarea principiului transparenţei nu este aplicabil.
Proiectul nu este urmat de evaluarea
respectării acestui principiu deoarece nu conţine prevederi care obligă organele publice să ofere
informaţii accesibile şi uşor disponibile, nu conţine prevederi care stabilesc mecanisme legale de
comunicare sau furnizare a informaţiilor către populaţie. Absenţa normelor de acest gen nu este un
handicap al proiectului or, ele nu se încadrează în arhitectura acestui proiect de lege (scop şi obiect de
reglementare).
7. Respectarea principiului participării nu este aplicabil.
Proiectul nu este supus expertizării în partea
ce ţine de respectarea acestui principiu pe motiv că scopul şi obiectul de reglementare sunt altele decât
cele ce ţin de implementarea mecanismelor care permit exprimarea şi luarea în considerare a opiniei
sau constituirea unor structuri şi mecanisme de consultare publică la toate etapele procesului decizional.

8. Respectarea principiului responsabilizării nu este aplicabil.
Proiectul nu este urmat de evaluarea
respectării acestui principiu deoarece nu conţine prevederi ce ţin de monitorizarea instituţiei publice,
publicarea rezultatelor de monitorizare ca urmare a monitorizării efectuate.
9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituţionale. Proiectul/actul
normativ este conform parţial Constituţiei.
Proiectul conţine câteva norme care sunt în contrasens
cu normele constituţionale.
Autorul proiectului propune să reglementeze calcularea vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la
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salariu (art.59) însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ”modul de calculare a perioadei de muncă în vederea
acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern”.
Prin urmare, intenţia autorului de substituire a competenţelor instituţionale este în contrasens cu
principiul separaţiei puterilor în stat (art.6 din Constituţie – separaţia şi colaborarea puterilor).
Autorul propune drept criteriu de separare a funcţionarilor cu statut special ”în raport cu nivelul minim al
studiilor necesare” (alin.(1) art.19). Prin această separare sunt marginalizaţi, transformaţi într-un grup
inferior cei care au un contact nemijlocit sau interacţionează des cu condamnaţii, lucru inadmisibil prin
prisma rigorilor impuse de norma art.16 alin.(2) din Constituţie (egalitatea).

10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislaţiei corelative. Proiectul/actul normativ
este conform parţial legislaţiei corelative.
Prevederile proiectului corespund parţial reglementărilor
câmpului legislativ în vigoare. Autorul proiectului face uz de derogări de la normele existente fără a
motiva acest lucru în nota informativă. Cu titlu de exemplu, normele de instituire a perioadei de probă - 1
an la angajarea funcţionarului în sistemul administraţiei penitenciare (alin.(5) art.26) - sunt în contrasens
cu dispoziţiile art.31 alin.(4) din Legea nr.158 cu privire la funcţia publică şi statutului funcţionarului
public, care stabilesc 6 luni pentru perioada de probă la angajarea funcţionarului public.
Un alt exemplu îl constituie normele propuse de autor să reglementeze calcularea vechimii în serviciu
pentru stabilirea sporului la salariu (art.59), care nu corelează cu dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Legea
nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi care prevăd că ”modul de
calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de
Guvern”.
11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaţionale. Proiectul/actul
normativ nu este conform standardelor internaţionale.
Proiectul conţine câteva norme care sunt în
contrasens cu normele constituţionale.
Autorul proiectului propune să reglementeze calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea sporului la
salariu (art.59) însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ”modul de calculare a perioadei de muncă în vederea
acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern”. Prin urmare, intenţia autorului de
substituire a competenţelor instituţionale este în contrasens cu principiul separaţiei puterilor în stat ( art.6
din Constituţie – separaţia şi colaborarea puterilor).
Autorul propune drept criteriu de separare a funcţionarilor cu statut special ”în raport cu nivelul minim al
studiilor necesare” (alin.(1) art.19). Prin această separare sunt marginalizaţi, transformaţi într-un grup
inferior cei care au contact nemijlocit sau interacţionează des cu condamnaţii, lucru inadmisibil prin
prisma rigorilor impuse de norma art.16 alin.(2) din Constituţie (egalitatea).

12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei Curţii Constutiţionale. Nu există
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ
expertizat.
Urmare a efectuării expertizei nu au fost identificate norme care ar fi în contradicţie cu
practicile Curţii Constituţionale.

13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei CtEDO. Nu există jurisprudenţă
a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat.
În rezultatul
examinării proiectului de lege nu au fost identificate dispoziţii care ar fi în contrasens cu practicile Curţii
Europene a Drepturilor Omului.
14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă
drepturile/libertăţile.
Proiectul vine în sprijinul consolidării drepturilor angajaţilor cu un statut special
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din cadrul penitenciarilor: dreptul la instruire, dreptul la carieră profesională, dreptul la protecţie socială şi
dreptul la soluţionarea conflictelor de muncă în instanţa de judecată.
15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.
Proiectul nu
conţine, inclusiv în formă tacită, prevederi care ar aduce atingere dreptului persoanei (după criterii de
sex) la angajare, carieră (instruire) profesională. Trebuie de remarcat, însă, că proiectul conţine şi unele
dispoziţii discriminatorii, pe alt criteriu decât gender. Drept exemplu, dispoziţiile art. 19 alin.(1) ce ţin de
criteriul de separare a funcţionarilor cu statut special ”în raport cu nivelul minim al studiilor necesare”.
Prin această separare sunt marginalizaţi, transformaţi într-un grup inferior cei care au contact nemijlocit
sau interacţionează des cu condamnaţii.
16. Analiza detaliată a textului proiectului.

Nr.
1

Articol

Text

Obiecţii

art.6 Titlu şi
alin.(1);
art.7
Titlu
Articolul
6.
Controlul
activităţii
sistemului
administraţiei
penitenciare
(1)
Pentru
executarea
eficientă
a
atribuţiilor
sistemului
administraţiei
penitenciare,
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor
este obligată să
prezinte anual,
până la data de
15
februarie,
raportul
de
activitate
a
sistemului
administraţiei
penitenciare
Ministerului
Justiţiei
şi
Avocatului
Poporului.

A fi beneficiarul
raportului
de
activitate
nu
prezumă
şi
sarcina
de
control asupra
activităţii
sistemului. Din
textul
dispoziţiilor
alin.(1),
prin
metoda
deducerii, se
pare că sarcina
de control este
pusă
în
obligaţiunile
Ministerului
Justiţiei
şi
Avocatului
Poporului, însă
reieşind
din
titlul art.7 se
pare
că
Avocatul
Poporului
nu
are
această
sarcină.

Factorii de vulne
Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
neclar.
Titlul
articolului
nu
corelează cu
conţinutul.

Redactarea
textului
dispoziţiilor
alin.(1)
în
sensul
definitivării
autorităţii
(autorităţilor) cu
sarcina
de
control asupra
activităţii
sistemului
penitenciar:
Ministerul
Justiţiei
şi
Avocatul
Poporului sau
numaiMinisterul
Justiţiei.
Or,
comasarea art.
6 cu art. 7 şi
expunerea
dispoziţiilor
într-o
nouă
redacţie.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

Redactarea
dispoziţiilor
astfel încât să
fie
clare
principiile
de
constituire,
obiectivele şi

...
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art.8
alin.(2);
art.10 alin.(1) şi
alin.(2)
Articolul
8.
Structura
sistemului
administraţiei
penitenciare

Se propune ca
aceste
subdiviziuni să
aibă statut de
persoane
juridice
(şi
conturi) însă,

Alţi factori

4

(1)
Sistemul
administraţiei
penitenciare
include:
a) Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor;
b)subdiviziunile
Administraţiei
Naţionale
a
Penitenciarelor,
inclusiv
cele
teritoriale;
c)
instituţiile
penitenciare.
(2)Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor,
subdiviziunile
teritoriale ale
acesteia
şi
instituţiile
penitenciare
sînt persoane
juridice
şi
dispun
de
conturi
trezoreriale, iar
penitenciarele
dislocate
în
municipiul
Bender – şi de
conturi bancare.

Notainformativă
nu conţine nici o
informaţie ce
ţine
de
principiile
de
constituire,
obiectivele şi
sarcinile care
urmează a fi
puse
în
obligaţiunea
subdiviziunilor
(inclusiv celor
teritoriale). În
condiţiileîncare
nici
din
conţinutul
proiectului nu
poate
fi
desprins acest
lucru, sarcina
Guvernului de a
crea
aceste
entităţi
după
adoptarea legii
poate deveni
destul
de
dificilă.

Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
neclar
care
poate genera
interpretări
excesive sau
dificultăţi
de
punere
în
aplicare.

sarcinile care
urmează a fi
puse
în
obligaţiunea
acestor
subdiviziuni.

(3)
Efectivul-limită
al
sistemului
administraţiei
penitenciare se
stabileşte prin
hotărîre
de
Guvern,
la
propunerea
ministrului
justiţiei.
(4)Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor
conduce,
coordonează şi
asigură
controlul
activităţii
subdiviziunilor
subordonate
Administraţiei
Naţionale
a
5

Penitenciarelor
şi
instituţiilor
penitenciare.
(5)Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor,
subdiviziunile
acesteia
şi
instituţiile
penitenciare
exercită
competenţe din
domeniul
justiţiei,
securităţii
statului şi ordinii
publice.
Articolul 10.
Subdiviziunile
Administraţiei
(1)
Subdiviziunile
Administraţiei
sînt
entităţi
subordonate
Administraţiei
ce
au
în
competenţa sa
asigurarea
implementării
politicii statului
în
anumite
subdomenii sau
sfere
din
domeniile de
activitate care
sîntîncredinţate
Administraţiei.
(2) Crearea şi
lichidarea
subdiviziunilor
se aprobă de
către Guvern.
Regulamentele
privind
organizarea şi
funcţionarea
subdiviziunilor,
precum
şi
statele
de
personal
se
aprobă de către
directorul
Adminstraţiei.
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art.11

alin(2)

Autorulomitesă Vulnerabilitate Redactarea
6

lit.f)

Articolul 11. vinăcudispoziţii Omisiune/ignora
Instituţiile
ce ţin de sarcina re
a
penitenciare
pusă ”caselor drepturilor/libert
de arest” şi
ăţilor;
...
persoanelecare
în final urmează Alţi factori
(2) Instituţiile să ”populeze” Carenţe ce ţin
penitenciare
aceste
case. rigorile tehnicii
sînt:
Este relevant că legislative.
nici
Codul Dispoziţii care
...
Penal, Codul de nu corelează cu
procedură
normele
din
f) casele de penală sau cel câmpului legal
arest;
de executare nu existent.
conţin dispoziţii
...
ce ţin de natura
acestor case de
arest, propuse
de către autorul
proiectuluidrept
instituţii
de
detenţie.

4

Art.12 alin.(4)

Întreprinderile
sistemului
Articolul 12. penitenciarsunt
Întreprinderile
administrate şi
de stat din au
personal
cadrul
angajat.
sistemului
Proiectul
în
administraţiei
acest sens nu
penitenciare
conţine
dispoziţii ce ţine
...
de statutul lor
(funcţionari
(4)
publici cu statut
Întreprinderile
special,
de stat din funcţionari
cadrul
publici
sau
sistemului
angajaţi civili?).
administraţiei
penitenciare
sînt
administrate şi
îşi desfăşoară
activitatea
conform
legislaţiei.

Vulnerabilitate
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
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Art.14 lit.k)

Dispoziţiile în
cauză au un
caracter destul
de
confuz.
Potrivit
art.6
alin.(1)
din
Legea nr.59 din
29.03.2012
privind
activitatea
specială
de

Vulnerabilitate
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

Articolul 14.
Drepturile
şi
obligaţiile
Administraţiei şi
instituţiilor
subordonate
(1)
exercitarea

În

art.11 în sensul
completării
conţinutului cu
dispoziţii ce ţin
de sarcina pusă
instituţiilor de
detenţie
casele de arest.

Redactarea
textului
în
sensul
completării lui
cu dispoziţii ce
ţin de statutul
pe care îl au
angajaţii
întreprinderilor
din
cadrul
Alţi factori
sistemului
Carenţe ce ţin penitenciar.
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
vag, care lasă
loc
de
interpretări
excesive şi, în
consecinţă,
conduce
la
încălcarea
dreptului
persoanei
la
muncă
şi
protecţie
socială.
Redactarea
integrală
a
textului
în
sensul
definitivării
acţiunilor
de
Alţi factori
investigaţii
Carenţe ce ţin speciale care
de
rigorile pot efectuate şi
tehnicii
cu antrenarea
legislative:
persoanele
7

atribuţiilor care
îi
revin,
Administraţia şi
instituţiile
subordonate,
conform
competenţelor,
au dreptul:
...
k) să atragă, pe
principii
benevole,
la
executarea
atribuţiilor sale
persoane fizice
şi
juridice,
precum şi să le
stimuleze
conform
legislaţiei
privind
activitatea
specială
de
investigaţii;
...
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art.19 alin. (1)
Articolul
19.
Categoriile
funcţionarilor
publici cu statut
special
...
(1) Funcţionarii
publici cu statut
special
se
împart în două
categorii,
în
raport
cu
nivelul minim
al
studiilor
necesare,după
cum urmează:
...

investigaţii,
această
activitate ţine
strict
de
competenţa
ofiţerilor
de
investiţie
din
cadrul
Departamentulu
i
Instituţiilor
Penitenciare
(redenumită în
proiectul
dat
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarilor).
Prin
urmare,
antrenarea
persoanelor
fizice în aceste
acţiuni poartă
un
caracter
ilegal.
Poate
autorulprezumă
în
sensul
acestor
dispoziţii
antrenarea
colaboratorilor
confidenţiali
(art.15
din
Legea
nr.59
numită supra )
sau dreptul de a
beneficia
de
asistenţă(art.16
din
aceeaşi
lege)?

Formulare
fizice (juridice).
ambiguă
a
textului de lege,
care
poate
genera abuzuri
şi
acte
de
corupţie
în
aplicare.

Criteriul
de
separare
a
funcţionarilorcu
statut special ”
în raport cu
nivelul minim al
studiilor
necesare” este
unul
discriminatoriu.
Prin
această
separare sunt
marginalizaţi,
transformaţi
într-un
grup
inferior cei care
au
contact
nemijlocit sau
interacţionează
des
cu
condamnaţii,
lucruinadmisibil
prin
prisma

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
are normelor
constituţionale;
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Prevederi care
limitează
drepturile/libertă
ţile;
Prevederi
discriminatorii;

Redactarea
textului
în
sensul
clasificării
funcţionarilor
publici conform
atribuţiilor
funcţionale pe
care le are. O
clasificare
similară celei
prevăzute de
art.7 din Legea
nr.158
din
04.07.2008 cu
privire la funcţia
publică
şi
Alţi factori
statutul
Carenţe ce ţin funcţionarului
de
rigorile public.
tehnicii
legislative.
Norma propusă
8

b) categoria B –
corpul
subofiţerilor de
penitenciare –
cuprinde
funcţionarii
publici cu statut
special cu studii
liceale,
absolvite
cu
diplomă
de
bacalaureat. La
funcţiilecorpului
de subofiţeri pot
participa
la
concurs
şi
candidaţii
cu
diplomă
de
studii medii de
specialitate,
precum şi cu
diplomă
de
licenţă,
în
condiţiile
prevăzute
la
lit.a).

rigorilor impuse
de
norma
art.16 alin.(2)
din Constituţie.

nu corelează cu
legile
din
câmpul
legal
existent
(dispoziţiile
art.16alin(2)din
Constituţie).

...
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art.19 alin.(2);
art.47 alin.(1)

Articolul 19.
Categoriile
funcţionarilor
publici cu statut
special
...
(2) categoriile
de funcţionari
publici cu statut
special
se
împart
pe
corpuri şi grade
speciale,
în
ordine
regresivă, după
cum urmează:
1) Categoria A,
corpul ofiţerilor
de penitenciare:
a)
general-maior
de justiţie;
b) colonel de
justiţie;

Vulnerabilitate
Prevederi
Chiar
dacă necorespunzăto
utilizată
arestandardelor
sintagma”grade internaţionale;
speciale”, în
esenţă, autorul Alţi factori
păstrează
Inadvertenţe ce
noţiunea
de ţin de rigorile
”grade militare”. tehnicii
Acestedispoziţii legislative.
sunt
în Textul legii nu
contrasens cu corespunde cu
obiectivul
obiectivele
anunţatdecătre anunţate
în
autor în nota Nota
informativă a informativă.
proiectului
”menţinerea
unui personal
demilitarizat al
sistemului
penitenciar”.
Aceste norme
vin
în
contrasens
flagrant şi cu
Strategia
de
reformare
a
sectorului de
justiţie,
care

Redactarea
textului
în
sensul ajustării
lui la obiectivele
anunţateînnota
informativă şi
racordarea
proiectului în
acest sens la
Strategia
de
reformare
a
sectorului de
justiţie
şi
Ansamblul de
reguli minime
pentru
tratamentul
deţinuţilor,
aprobate prin
prin Rezoluţia
nr.663
din
31.07.1957 al
Consiliului
Economic
şi
Social ONU la
capătul
recomandărilor
unui statut de
funcţionarpublic
pentru angajaţii
penitenciarilor.
9

c)
prevede expres
locotenent-colo ”demilitarizare
nel de justiţie;
completă”
(pct.6.5.6 din
d) maior de Planul
de
justiţie;
acţiuni pentru
implementarea
e) căpitan de Strategiei).
justiţie;
Menţinerea
gradelormilitare
f)
pentru
locotenent-majo funcţionarii
r de justiţie;
penitenciarilor
face ca acest
g) locotenent proiect să fie în
de justiţie;
dezacord şi cu
Ansamblul de
...
reguli minime
pentru
Articolul 47. tratamentul
Identificarea
deţinuţilor,
funcţionarului
aprobate prin
public cu statut prin Rezoluţia
special
nr.663
din
31.07.1957 al
(1)
Consiliului
Funcţionarul
Economic
şi
public cu statut Social ONU la
special poartă capătul
uniformă
şi recomandărilor
echipament
unui statut de
specific,
funcţionarpublic
atribuite gratuit. pentru angajaţii
Modelul
penitenciarilor.(
uniformei,
capitolul
VII
însemnele
şi paragraf 1)
normele
de
asigurare
cu
uniformă sînt
aprobate
de
Guvern.
...

8

Art.19
titlu;
Art.20 titlu; Art.
41 titlu
Articolul 19.
Categoriile
funcţionarilor
publici cu statut
special

Vulnerabilitate
Prevederi
Ierarhizarea
necorespunzăto
personalului
arestandardelor
după
grade internaţionale;
speciale, grade
calificate
în Alţi factori
paralel
cu Carenţe ce ţin
...
ierarhia după de
rigorile
funcţii
face tehnicii
Articolul 20. structura
legislative.
Funcţiilepublice ierarhică
Normele
nu
specifice
interioară
corelează
sistemului
complicată şi obiectivele
administraţiei
confuză.Autorul majore
ale
penitenciare
prin
aceste proiectului

Redactarea
textelor
în
sensulelaborării
mecanismelor
demanagement
penitenciar
modern,
clar
definit şi propriu
unui
sistem
demilitarizat.

10

...

dispoziţii
(demilitarizarea
propune
o sistemului
Articolul 41. structură
penitenciar)
Categoriile de organizaţională
calificare
şi
de
funcţionare
...
internă
a
penitenciarului
construită mai
multpeverticală
decât
pe
orizontală
(structură
organizaţională,
mai
degrabă
militară decât
civilă.

9

Capitolul
Titlu

VII
Capitolul VII
SELECTAREA,
NUMIREA,
EVIDENŢA,
EVALUAREA,
AVANSAREA
ȘI FORMAREA
PROFESIONAL
Ă
A
FUNCŢIONARI
LOR
PUBLICI
STATUT
SPECIAL

CU

În nota de
motivareautorul
urmăreştedrept
scopracordarea
proiectului
la
Ansamblului de
reguli minime
pentru
tratamentul
deţinuţilor,
aprobate prin
Rezoluţia
Consiliului
Economic
şi
Social
ONU
nr.663 C din 31
iulie 1957 în
partea ce ţine
de angajarea
funcţionarilor
penitenciarilor
decât
prin
concurs.
În
contrasens cu
aceste
dispoziţii,
pe
lângăangajarea
prin concurs,
autorul propune
şi
angajarea
prin
transfer,
inclusiv
al
militarilor
şi
funcţionarilor
din ministerele
de forţă fără a
desfăşura
această
procedură
în
cadrul

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arestandardelor
internaţionale;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;
Alţi factori
Inadvertenţe ce
ţin de rigorile
tehnicii
legislative.
Discrepanţe
majore dintre
conţinutul notei
de motivare şi
conţinutul
proiectului.Text
de
lege
incomplet care
lasă loc de
interpretări
excesive,
abuzuri şi acte
de corupţie.

De completat
cadrul
capitoluluiVIIcu
dispoziţii ce ţin
de procedura
angajării
funcţionarilor
public cu statut
special
prin
modalitatea
transfer şi cu
norme ce ţin de
autoritatea
responsabilă şi
metodologia de
elaborare
a
testelor pentru
evaluare
psihologică şi
verificare
aptitudini
la
angajare.

11

capitolului
(art.23 lit.c).
Acestedispoziţii
sunt în flagrant
contrasensşicu
dispoziţiile
Rezoluţiei ONU
din
1
septembrie
1955
(parte
integrantă
a
Ansamblului de
reguli minime
pentru
tratamentul
deţinuţilor),
potrivit cărora
”Personalul
trebuie să fie
recrutatspecial,
ci nu compus
din
membrii
detaşaţi
din
forţele armate,
politie sau alte
servicii publice
(capit.VII
parag.3).
În
cadrul
capitolului nu
este
definită
autoritatea
responsabilăde
Metodologia de
elaborare
a
testelor pentru
evaluarea
psihologică şi
verificarea
aptitudinilor
candidatului la
funcţie (articolul
34
defineşte
autoritatea
responsabilăde
evaluarea
angajaţilor).
Absenţa
prevederilor ce
ţin
de
responsabilitate
aşiMetodologia
elaborării
testelor
pot
genera
încălcarea
drepturilor
persoanei
la
muncă
şi
carieră
12

profesională.

10

articolul
21
alin.(1) lit.f)

Articolul 21.
Condiţiilepentru
a candida la o
funcţie publică
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
(1) Pot dobîndi
calitatea
de
funcţionarpublic
cu statut special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
persoanelecare
îndeplinesc
următoarele
condiţii:

Suntem
în
prezenţa unei
inadvertenţe de
logică. Or, ”a nu
fi condamnată
definitiv”
presupune că
persoana
se
află încă sub
urmărirea
penală.

Vulnerabilitate
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

Redactarea
textului
prin
care să fie
exclusă
sintagma ”nu au
fost
Alţi factori
condamnate
Carenţe ce ţin definitiv pentru
de
rigorile săvârşirea
tehnicii
infracţiunii”.
legislative. Nu
corelează
elementele din
cadrul aceiaşi
dispoziţii.

Din
considerentele
că
singularul
prezumă
şi
pluralul, şi nu
invers, redacţia
textului
prin
sintagma
”persoanelor”
nu lasă loc de
interpretare
pentru cel la

Vulnerabilitate
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

...
f) nu au fost
condamnate
definitiv pentru
săvîrşirea de
infracţiuni,nuse
află
sub
urmărire penală
sau nu au fost
liberate
de
răspundere
penală
în
temeiurile
menţionate la
art.53 din Codul
penal
al
Republicii
Moldova;
...

11

Art.21 alin.(1)
Articolul 21.
Condiţiilepentru
a candida la o
funcţie publică
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
(1) Pot dobîndi
calitatea
de

Alţi factori
Carente ce ţin
de
limbajul
folosit în textul
actuluinormativ.
Ambiguitate de

O nouă redacţie
a
dispoziţiei
art.21
alin.(1):”Poate
dobândi
calitatea
de
funcţionarpublic
cu statut special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
persoana care
13

funcţionarpublic singular.
cu statut special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
persoanelecare
îndeplinesc
următoarele
condiţii:

interpretare.

îndeplineşte
următoarele
condiţii” şi în
continuaredupă
text.

a)
deţin
cetăţenia
Republicii
Moldova şi au
domiciliul
pe
teritoriul
acesteia;
b) au atins
vîrsta de 18 ani;
c) posedă limba
de stat;
d) au studiile
corespunzătoar
e şi vechimea
prevăzută de
prezenta lege;
e) sînt apte din
punct de vedere
medical
şi
recomandate
psihologic
pentru
îndeplinirea
funcţiei;
f) nu au fost
condamnate
definitiv pentru
săvîrşirea de
infracţiuni,nuse
află
sub
urmărire penală
sau nu au fost
liberate
de
răspundere
penală
în
temeiurile
menţionate la
art.53 din Codul
penal
al
Republicii
Moldova;
g) îndeplinesc
condiţiile
specifice
postului,inclusiv
criteriul
de
14

înălţime pentru
posturile
din
sectorul
operativ, stabilit
prin ordin al
ministrului
justiţiei;
h) nu au fost
eliberate
din
motive
imputabile sau
concediate
dintr-o funcţie
publică în ultimii
5 ani;
i) nu sînt private
de dreptul de a
ocupa anumite
funcţii sau de a
exercita
o
anumită
activitate
printr-o hotărîre
judecătorească
definitivă;
j)
nu
sînt
membri ai unui
partid
sau
organizaţii
social-politice.
...

12

Art.21
lit.h)

alin.(1)
Articolul 21.
Condiţiilepentru
a candida la o
funcţie publică
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
(1) Pot dobîndi
calitatea
de
funcţionarpublic
cu statut special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
persoanelecare
îndeplinesc
următoarele
condiţii:
...

Textul
este
puţin confuz din
motivul
unei
redacţii
nereuşite şi prin
faptul utilizării
sintagmei
”eliberate” care
nu este proprie
Codului muncii.
În
varianta
propusă,
se
pare că cel
concediat
în
ultimii 5 ani nu
are şanse de
angajare, chiar
şi dacă a fost
concediat pe
motive
neimputabile.

Vulnerabilitate
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

O
nouă
redacţie: ”h) nu
a fost încetat
contractul de
muncă
sau
concediat din
Alţi factori
motive
Carenţe ce ţin imputabile
de
rigorile dintr-o funcţie
tehnicii
publică în ultimii
legislative.
5 ani”.
Formulare
ambiguă
a
dispoziţiei de
lege care poate
genera
interpretări
excesive şi, în
consecinţă,
abuzuri
sau
acte
de
corupţie.

15

h) nu au fost
eliberate
din
motive
imputabile sau
concediate
dintr-o funcţie
publică în ultimii
5 ani;
...

13

Art.21 alin.(2)
Articolul 21.
Condiţiilepentru
a candida la o
funcţie publică
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
...
(1) Înainte de a
fi angajat în
sistemul
administraţiei
penitenciare şi,
ulterior,
la
promovarea în
funcţii
superioare,
candidatul este
supus
unui
control special,
în modul stabilit
de
ministrul
justiţiei, precum
şi
evaluării
psihologice şi
testului
de
aptitudini
profesionale.
Candidatul este
obligat
să
prezinte,
în
condiţiile legii,
declaraţii
de
avere
şi
interese
personale.
...

14

Art.22 alin.(1),

Punerea
persoanei sub
un
control
special până la
angajare
prezumă şi o
ingerinţă
în
viaţa privată a
acestei
persoane. Prin
urmare, felul,
modul
şi
condiţiile
de
ingerinţă
în
viaţa privată nu
pot fi autorizate
de
Ministrul
Justiţiei
prin
ordin
departamental.
Aceasta este
competenţă
legiuitorului (
art.54 al.2 din
Constituţie).
Dacă ”controlul
special” al
candidatuluisau
angajatului se
face ”în modul
stabilit de de
ministrul
justiţiei” mai
puţin este clar
dacă ministrul
justiţiei
stabileşte
ordinea de ”
evaluare
psihologică” şi
a ” testelor de
aptitudine ale
angajatului”.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
are normelor
constituţionale;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;
Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
confuz,
dispoziţiile nu
reglementează
întreg spectru
de relaţii la
angajare
în
câmpul muncii
al funcţionarului.

Redactarea
normei
în
corespundere
cu rigorile art.54
alin.(2)
din
Constituţie în
partea ce ţine
de
controlul
special
al
candidatului.
Completarea
textului de lege
cu dispoziţii ce
ţin
de
autoritatea
responsabilăde
metodologia
elaborării
testelor
de
evaluare
psihologică şi
aptitudini
profesionaleale
candidatului la
angajare
în
câmpul muncii.

Vulnerabilitate Redactarea
16

(2)

Articolul 22.
Monitorizarea
conduitei
funcţionarilor
publici cu statut
special
(1)
Subdiviziunea
specializată a
Administraţiei
întreprinde
măsuri pentru
asigurarea
exercitării
eficiente
a
atribuţiilor
funcţionarilor
publici cu statut
special,
prin
identificarea
corespunderii
conduitei
funcţionarului
public cu statut
special
în
exercitarea
atribuţiilor de
serviciu
cu
exigenţele de
conduită
ireproşabilă,
stabilite
în
Codul
deontologic al
funcţionarului
public
cu
statut special
din sistemul
administraţiei
penitenciare,
aprobat prin
ordinul
ministrului
justiţiei.

Codul
deontologic şi
normele
de
procedură
pentru
monitorizare în
sensul
respectării lor
sunt subsidiare
unor principii
generale
de
conduită,
principii
care
conţin
restrângeri de
drepturi
şi
restricţii
de
comportament.
Prin urmare, în
absenţa unor
norme generale
de
conduită,
adoptate prin
lege
(similar
Codului
de
Conduită
al
funcţionarului
public, aprobat
prinLegeanr.25
din22.02.2008),
dispoziţiile
referitor
la
competenţele
acordate aici
ministrului
justiţiei
sunt
străine spiritului
dispoziţiilor
art.54 alin.(2)
din Constituţie.

Prevederi
necorespunzăto
are normelor
constituţionale;
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

acestor norme
în
spiritul
normei art.54
alin.(2)
din
Constituţie.

Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative.

(2) Procedura
de
monitorizare a
conduitei
funcţionarului
public
cu
statut special
se stabileşte
prin
ordinul
ministrului
justiţiei.
...

17

15

16

Art.24 alin.(1)

”Condiţiile de
participare la
concurs,
organizarea şi
desfăşurarea
acestuia
se
stabilesc prin
regulament
aprobat
prin
ordin
al
ministrului
justiţiei”

Art.25 Titlu
Articolul 25.
Modul
de
încadrare
a
absolvenţilor
instituţiilor de
invăţămînt
...

17

Pornind de la
faptul
că
penitenciarul
nu
este
o
unitate militară
subordonată
Ministrului
Justiţiei,
procedura de
organizare
a
concursului de
angajare merită
să fie stabilită
de
Guvern,
condiţiesimilară
prevăzută
şi
pentru
angajarea
funcţionarului
fără
statut
special ( art. 29
alin.(4)
din
legea nr.158 din
04.07.2008)

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

Din conţinutul
acestui articol
nu poate fi
desprins
procedeul de
angajare
a
absolvenţilor
instituţiilor de
învăţământ de
specialitate: fie
că încadrarea
lor se face
numai pe bază
de diplomă sau
în cumul, şi prin
concurs.
Or,
potrivit notei de
angajarea
autorul
nu
urmăreştedecât
modalitatea de
angajare prin
concurs.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

Art.26 alin.(5)
Articolul 26. Atât din textul
Numirea
în notei
de
funcţii publice
motivare cât şi
din conţinutul
...
proiectului nu
pot fi desprinse
(5) Perioada de motivele care
probă este de au determinat
un
an
şi autorul
să

Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
tehnica
legislativă.
Prevederi
necorespunzăto
are normelor
corelative. Text
vag care lasă
loc
de
interpretări
excesive
şi
acţiuni abuzive
la punerea lui în
practică

Expunerea
dispoziţiilor
art.24 alin.(1) în
următoare
redacţie”Proced
ura
de
organizare şi
desfăşurare a
concursului se
stabileşte
de
Guvern”

Redactarea
textului pentru a
definitiva
procedeul de
angajare
a
absolvenţilor
Alţi factori
prin metoda de
Carenţe ce ţin concurs.
rigorile tehnicii
legislative. Text
cu
dispoziţii
imprecise care
loc
de
interpretări
excesive,
abuzuri, acte de
coruptei
şi
încălcarea
dreptului
persoanei
la
muncă.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

Redactarea
dispoziţiei prin
reducerea
termenului de
probă
la
angajarea
funcţionarilor
publici cu statut
special de la un
an la şase luni.
18

constituie
propună acest Alţi factori
vechime
în termen
de Carenţe ce ţin
muncă
în probă,maimare de
rigorile
serviciu şi în decât termenul tehnicii
specialitate.
de şase luni la legislative.
angajarea
...
funcţionarilor
publici (art.31
alin.(4)
din
Legea cu privire
la
funcţia
publică
şi
statutul
funcţionarului
public nr.158
din 04.07.2008).

18

Art.27 alin.(1)
Articolul 27.
Evaluarea
activităţii
funcţionarului
public cu statut
special debutant
(1)
După
finalizarea
perioadei
de
probă,
activitatea
funcţionarului
public cu statut
specialdebutant
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
este evaluată
de
conducătorul
ierarhic, care
propune sau
nuconfirmarea
în funcţie.

În condiţiile în
care
atât
capitolul VII cât
şi proiectul în
întregime
nu
conţin dispoziţii
referitoare
la
autoritatea
responsabilăde
metodologia
elaborării
testelor pentru
verificarea
aptitudinilor
profesionale,
sintagma ”este
evaluată”poartă
un
caracter
nedefinit care în
aplicare poate
genera
interpretări
ambigui
sau
abuzive.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
Alţi factori
Carenţă ce ţine
de
tehnica
legislativă care
lasă un vast
câmp
pentru
corupţie şi, în
consecinţă,
încălcarea
dreptului
persoanei
la
muncă
şi
carieră
profesională.

Redactarea
textului
cu
dispoziţii
referitoare
la
autoritatea
responsabilă şi
metodologia de
elaborare
a
testelor pentru
verificarea
aptitudinilor
candidatului la
angajare.

...

19

Art.27 alin.(1) în
coroborare cu
art.27 alin.(2)
Articolul 27.
Evaluarea
activităţii
funcţionarului
public cu statut
special debutant

Vulnerabilitate
Prevederi care
Pentru
încalcă
debutant, Șeful drepturile/libertă
subdiviziunii
ţile;
poate fi şi în
dubla calitate Alţi factori
de şef ierarhic Carente
de
superior.
De tehnică
(1)
După exemplu: şeful legislativă.
finalizarea
direcţiei
Dispoziţii
cu

Art.27 alin.(2),
ultimapropoziţie
urmează să fie
expusă
în
următoarea
redacţie
”Comisia este
numită de şeful
penitenciarului
sau, după caz,
de către Șeful
19

perioadei
de
probă,
activitatea
funcţionarului
public cu statut
specialdebutant
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
este evaluată
deconducătorul
ierarhic, care
propune sau nu
confirmarea în
funcţie.

educaţie pentru
debutantul din
cadrul acestei
direcţii este şi
şeful ierarhic
superior. Or, nu
poate pentru un
debutant
din
direcţiei
educaţie să fie
ierarhicsuperior
şeful direcţiei
securitate.

caracter
Administraţiei
imprecis care Naţionale
a
pot
genera Penitenciarilor.”
interpretări
ambigui,iar în
practica
de
aplica abuzuri
şi premize de
încălcare
a
dreptului
persoanei
la
muncă
şi
carieră
profesională

Se pare că
procedura de
depunere
a
jurământului
este îngreunată
în mod artificial
în condiţiile în
care
potrivit
dispoziţiilor
alin.(3) de mai

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

(2) Funcţionarul
public cu statut
specialdebutant
din
sistemul
administraţiei
penitenciare,
nemulţumit de
evaluarea
prevăzută
la
alin. (1), poate
solicita
reevaluarea de
către o comisie
formată din trei
funcţionari
publici cu statut
special
din
cadrul
subdiviziunii
corespunzătoar
e, care au o
vechime
în
serviciu de cel
puţin cinci ani.
Comisia este
numită de şeful
subdiviziunii
unde aceasta
urmează să-şi
desfăşoare
activitatea.
...

20

Art.30 alin.(1)
Articolul 30.
Jurămîntul
funcţionarului
public cu statut
special
(1) Funcţionarul
public cu statut

Dispoziţiile
art.30 alin.(1)
suntexcluse,iar
dispoziţiile
alin.(3),
care
devine alin.(2),
Alţi factori
se expune în
Carenţe ce ţin următoare
de
tehnica redacţie: ”la
legislativă. Text semnarea
20

special numit
definitiv
în
funcţie,depune
jurămîntul de
credinţă în faţa
directorului
Administraţiei
sau, după caz,
în faţa şefilor
instituţiilor
subordonate
acesteia,
în
prezenţa a cel
puţin
doi
angajaţi,dintre
care unul este
conducătorul
subdiviziunii
interne în care
a fost numit
funcţionarul
public
cu
statut special
definitiv.

jos.Jurământul,
până la urmă,
este un text
semnat şi nu
unul declarat.
Procedura
jurământului
este
similară
depunerii
jurământului de
către militari.

care conţine un
mecanism
îngreunat
de
realizare
a
dispoziţiilor în
practică.

Conţinutul
acestui
articolului are
două
idei
exprimate
într-un singur
text
de
dispoziţie
(dispoziţii ce ţin
de
numirea
funcţionarilor
din
cadrul
Administraţiei
de
către
Ministrul
Justiţiei
şi
dispoziţii ce ţin
de alte numiri
(celor
subordonaţi) de
către
alte
autoritate decât
Ministrul
Justiţiei.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

ordinului sau
contractului de
angajare
în
funcţie
funcţionarul
public cu statut
special
semneazătextul
jurământului
care
este
anexat
la
dosarul
personal”.

...
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Art.31
Articolul 31.
Competenţe
privind
managementul
resurselor
umane
în
privinţafuncţiilor
publice
specifice
sistemului
administraţiei
penitenciare
Numirea
şi
eliberarea din
funcţie,
precum
şi
celelalte
modificări ale
raporturilor de
serviciupentru
funcţiile
de
director,
director
adjunct şi şefi
ai
subdiviziunilor
interne
ale
Administraţiei

Redactarea
conţinutului
acestuiarticolîn
sensulexpunerii
în
două
dispoziţii
Alţi factori
distincte şi bine
Carenţe ce ţin articulate.
de
tehnica
legislativă.
Lipsă
accesibilitate
rapidă
la
conţinutul
dispoziţiei,dificil
de înţeles.
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şi instituţiilor
subordonate
Administraţiei
se dispun prin
ordin
al
ministrului
justiţiei. Pentru
celelalte funcţii
de conducere,
precum
şi
pentru funcţiile
de execuţie din
Administraţie şi
instituţiile
subordonate,se
dispun, după
caz, prin decizie
a directorului
sau a şefilor
instituţiilor
subordonate,
potrivitnormelor
de competenţă
privind
managementul
resurselor
umane stabilite
prin ordin al
ministrului
justiţiei,
în
condiţiile legii.
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Art.32
Articolul 32.
Particularităţile
numiriiînfuncţie
a
corpului
ofiţerilor
de
penitenciare
Ofiţerii
se
numesc
în
funcţiile
prevăzute
în
statele
de
personal
cu
grade speciale
egale sau mai
mari cu cel mult
două grade faţă
de cele pe care
le au. Numirea
ofiţerilor
în
funcţiiprevăzute
în statele de
personal
cu
grade speciale
mai mari cu mai
mult de două

Expuse într-un
singur alineat,
dispoziţiile
acestui articol la
un capăt au
caracter
imperativ
(ofiţerii
se
numesc) şi la alt
capăt caracter
dispozitiv
(numirea
ofiţerilor
se
poate face).

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
Alţi factori
Carente ce ţin
de
tehnica
legislativă.
Lipsă
accesibilitate
rapidă la fondul
care urmează a
fi reglementat.
Două
idei
într-un singur
alineat.

Redactarea
textului
prin
expunerea
conţinutului în
două alineate
distincte.
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grade faţă de
cele pe care le
au se poate
face numai prin
ordin
al
ministrului
justiţiei.

23

Art.37 alin.(3)
Articolul 37.
Condiţiile
generale
de
avansare
în
funcţii publice,
în
grade
speciale şi în
categorii
de
calificare
...
(3)
Funcţionarul
public cu statut
special poate fi
avansat într-o
funcţieimediat
superioară la
aceeaşipoziţie
din statele de
personal fără
concurs,
pe
baza criteriilor
stabilite
prin
ordin
al
ministrului
justiţiei.

Din
cauza
îmbinării
simultane
a
două sintagme
care se exclud
reciproc
”imediat
superioară la
aceiaşi poziţie”,
dispoziţia
articolului
poartă
un
caracter destul
de
confuz
pentru un terţ
observator.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

Conţinutul
dispoziţiilor
alin.3 sunt în
contrasens cu
principiul
meritocraţiei
promovat prin
dispoziţiile
alin.(1)
din
acelaşi articol.

Vulnerabilitate
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative.
Lipsă
accesibilitate
rapidă
la
conţinutul
dispoziţiei.

Redactarea
textului în aşa
fel încât textul
să fie accesibil
de înţeles şi
pentru un terţ
observator.

...
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Art.37 alin.(3)
Articolul 37.
Condiţiile
generale
de
avansare
în
funcţii publice,
în
grade
speciale şi în
categorii
de
calificare
...
(3) Funcţionarul
public cu statut
special poate fi

Redactarea
textului
prin
care sintagma ”
fără concurs” să
fie exclusă.

Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative.
Dispoziţii
în
cadrul unui şi
acelaşi articol
(alin.(1) corelat
cu alin.(3) care
se
exclud
23

avansatîntr-o
funcţie imediat
superioară la
aceeaşi poziţie
din statele de
personal fără
concurs,
pe
baza criteriilor
stabilite prin
ordin
al
ministrului
justiţiei.

reciproc, lasă în
câmp vast de
abuzuri
şi
corupţie.

...
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Art.42 alin.(2)
Articolul 42.
Formarea
profesională
...
(2) Funcţionarii
publici cu statut
special definitiv
au obligaţia să
urmeze un curs
de
perfecţionare
corespunzător
postului în care
au fost numiţi,
cu
excepţia
celor încadraţi
potrivit
prevederilor art.
25 alin. (1) şi
(2).
...
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Art.43 alin.(3)
Articolul 43.
Organizarea şi
desfăşurarea
formării
profesionale
...
(3)
Pentru
trimiterea la
cursuri
de
formare
profesionalăîn
străinătate,

În condiţiile în
care în textul
dispoziţiilor
art.42 alin.(1) şi
alin. (3) autorul
face uz de
noţiunile
”formare iniţială”
şi ”formare
continuă”, este
dificil de dedus
ce este forma
de
instruire
obligatorie ”curs
de
perfecţionare”
(un
exerciţiu
distinct
de
forma iniţială şi
continuă sau
”cursul
de
perfecţionare ”
este în cadrul
acestor forme
de instruire).

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative.
Articolul
nu
conţine
dispoziţii
cu
raport
direct
între
ele.
Caracter
ambigui
al
dispoziţiilor.
Dificultăţi
de
interpretare şi
punere
în
aplicare.

Vulnerabilitate
Prevederi care
Formarea
încalcă
iniţială
sau drepturile/libertă
continuă este ţile;
un drept al
angajatului. În Alţi factori
acest
sens, Carenţe ce ţin
pentru
autor rigorile tehnicii
este necesar să legislative.
definească
Redare de text
natura
ambiguă care
concursuluicare poate genera
trebuie să fie abuzuri
sau
susţinut de un excese
de
candidat sau interpretare la

Redactarea
textului pentrui
o reglementare
mai clară a
fondului ”curs
deperfecţionare
corespunzător”.

Redactarea
textului pentru a
definitivanatura
concursului ce
ţine
de
instruirea
funcţionarului
peste hotare.
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organizate sau
finanţate
de
Administraţie,
funcţionarii
publici
cu
statut special
susţin
un
concurs,
în
condiţiile
stabilite
prin
ordin
al
directorului
Administraţiei.
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Art.45 alin.(1)
Articolul 45.
Cheltuielile
privindformarea
profesională
(1) Funcţionarul
public cu statut
special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
care
nu
respectă
angajamentul
prevăzut la art.
44 alin. (2),
precum şi în
cazul în care
funcţionarul
public cu statut
special nu a
absolvit
din
vina sa cursul
de
formare
profesională,
este obligat să
restituie
cheltuielile
suportatepentru
dezvoltarea
profesională,
inclusiv salariul
încasat
pe
această
perioadă,
calculate
în
condiţiile legii.

altul pentru a punere
merge
la practică.
instruire peste
hotare
(concursul
porneşte de la
priorităţile pe
care le are
instituţia ori de
la principiului
meritocraţiei).

în

Vulnerabilitate
Prevederi care
În
redacţia încalcă
expusă, se pare drepturile/libertă
că
angajatul ţile;
poate fi chemat
să
restituie Alţi factori
cheltuielile în Carenţe ce ţin
cazul obţinerii de
rigorile
unei
note tehnicii
proastelafinalul legislative.
cursului
de Utilizare
instruire.
nereuşită
a
Pornind de la noţiunilor
de
obiectivele pe reglementare
care
le care
poate
urmăreşte
genera
instruirea
interpretări
continuă
a excesive
la
angajatului,
aplicare
în
acest lucru pare practică
a
a fi ilegal (sau dispoziţiilor.
autorul
presupune un
alt fel de ratare
a
instruirii
pentru
care
trebuie
să
plătească?).

Redactarea
textului
în
sensul definirii
condiţiilor care
denotă
că
instruirea a fost
ratată din vina
funcţionarului(
abandonare,
absenţă
nemotivată sau
nesusţinere a
testelorlafinalul
sesiunii
de
instruire)

...
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Art.45 alin.(1)

Vulnerabilitate Redactarea
Omisiune/ignora textului pentru a
25

” este obligat să
restituie
cheltuielile
suportatepentru
dezvoltarea
profesională”
Articolul 45.
Cheltuielile
privindformarea
profesională
(1) Funcţionarul
public cu statut
special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare
care
nu
respectă
angajamentul
prevăzut la art.
44 alin.
(2),
precum şi în
cazul în care
funcţionarul
public cu statut
special nu a
absolvit din vina
sa cursul de
formare
profesională,
este obligat să
restituie
cheltuielile
suportate
pentru
dezvoltarea
profesională,
inclusiv salariul
încasat
pe
această
perioadă,
calculate
în
condiţiile legii.

În condiţiile în
care se face uz
de
sintagma
”dezvoltare
profesională”,
autorul omite să
expună dacă
restituie
cheltuielile de
instruire
şi
debutanţii,
care nu au
reuşit
să
convingă
în
perioada
de
probă( art.42
alin.(1).

re
a defini univoc,
drepturilor/libert dacă urmează
ăţilor;
să
restituie
cheltuielile de
Alţi factori
instruire
şi
Carenţe ce ţin debutanţii care
de
rigorile nu au convins
tehnicii
în perioada de
legislative. Text probă.
vag care poate
genera
interpretări
ambigui
cu
abuzuri
şi
încălcarea
dreptului
persoanei
la
instruire.

...
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Art.46 titlu

Vulnerabilitate
Prevederi
Articolul 46. Pornind de la necorespunzăto
Drepturile
faptulcă,potrivit arenormelordin
funcţionarului
art.17 alin.(1) şi legislaţia
public cu statut alin.(2) ”Codul corelativă;
special
muncii” şi ”alte
acte normative” Alţi factori
....
sunt aplicabile Carenţe ce ţin
pentru
de
rigorile
funcţionarii
tehnicii
publici cu statut legislative.

Primapropoziţie
din articolul 46
urmează să fie
expusă
în
următoarea
redacţie: ”Pe
lângă drepturile
prevăzute de
Codul muncii şi
alte
acte
normative
relevante,
26

special,cuprinsu
l art.46 merită
săconţinăacele
drepturi care nu
se
regăsesc
acolo.
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Art.48
lit.c)

alin.(2)
Articolul 48.
Asigurarea de
stat obligatorie
...
(2) Plata pentru
asigurarea
funcţionarului
public cu statut
special nu se
efectuează
dacă
evenimentul
asigurat
a
survenit
din
cauza săvîrşirii
de către acesta
a:
...
c) actului de
sinucideresaua
tentativei
de
sinucidere,dacă
aceste acţiuni
nu au fost
provocate de o
stare
patologică sau
de acţiuni de
determinare la
sinucidere;
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Art.49 alin.(2)
Articolul
Dreptul
asistenţă
medicală
tratament

49.
la
şi

...
(2) Asistenţa
medicală se

Norme
şi
dispoziţii
cu
acelaşi obiect
dereglementare
conţinute
în
acte legislative
diferite
pot
generaconfuzie
la aplicare.

funcţionarii
publici cu statut
special
au
garantat dreptul
la:” şi în
continuaredupă
text.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
În sensul art.48 re
a
alin.(2)
plata drepturilor/libert
pentru
ăţilor;
asigurareavieţii,
sănătăţii
şi Alţi factori
capacităţii de Carenţe ce ţin
muncă
a rigorile tehnicei
funcţionaruluise legislative. Text
face şi în cazul de lege vag
suicidului sau care lasă loc de
tentativei, dacă abuz şi acte de
aceste acţiuni corupţie.
nu
au
fost
provocate de o ”
stare
patologică”.
Redacţia
textului
este
destul
de
confuză.Autorul
prin sintagma ”
starepatologică
” lasă loc de
interpretări
excesive
a
dispoziţiilor la
acest capăt de
punere a lor în
aplicare.

Redactarea
textului
în
măsura în care
sintagma ”stare
patologică”
urmează să fie
înlocuită
sau
dispoziţiile la
acest capăt să
conţină
o
dezvoltare
a
conţinutului
acestei
sintagme.

Suntem
în
prezenta unei
inadvertenţe de
logică juridică.
Ministerul
Afacerilor
Interne,
prin
dispoziţii
imperative,
efectiv
este
obligat
să
semneze

Expunerea
textului
în
varianta în care
să
fie
respectate
dispoziţiile
Codului civil la
captatul ce ţin
de
condiţiile
încheierii unui
contract.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;
Alţi factori

27

acordă în baza
unui contract
încheiat între
Administraţie
cu instituţiile
medico-sanitar
e
ale
Ministerului
Afacerilor
Interne,
cheltuielile
suportate fiind
asigurate din
contul bugetului
Administraţiei,
prin transfer în
contul instituţiei
medico-sanitare
respective
a
Ministerului
Afacerilor
Interne.

contract
de
asistenţă
medicală
cu
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarilor.
Or, contractul în
sensul art.666
din Codul civil
este un acord,
de
voinţă.
Ministerul
Afacerilor
Interne
nu
deţine o poziţie
dominantă pe
piaţa asistenţei
medicale şi, în
acest sens nu
poate fi obligat
prin lege pentru
a contracta.

Carenţe ce ţin
rigorile tehnicii
legislative.
Dispoziţiile la
acest capăt nu
corelează cu
normele
câmpului legal
existent.

...

32

Art.51 titlul şi
alin.(2)

” dreptul la
asociere
sindicală sau
înalteorganizaţii
profesionale”
”administraţia
încheie anual,
în
condiţiile
legii,
cu
reprezentanţii
funcţionarilor
publici cu statut
special,
la
solicitarea
acestora,
acorduri
colective ”
Articolul 51.
Dreptul
la
asociere
sindicală sau în
alte organizaţii
profesionale

Vulnerabilitate
Prevederi
Dispoziţiilor
necorespunzăto
alin.(2)
nu arenormelordin
corelează cu legislaţia
titlul articolului corelativă;
în care sunt
conţinute.
Alţi factori
Modalitatea şi Carenţe ce ţin
conţinutul
de
tehnica
contractului
legislativă.
colectiv
de Fondul propus
muncă
este pentru
reglementat în reglementare
Capitolul V din este conţinut în
Codul muncii, acte legislative
dispoziţii
adoptate.
relevante
şi
pentru
funcţionarii
publici cu statut
special.

Art.51 urmează
să fie exclus,
deoareceLegea
nr.158
din
04.07.2008
privind funcţia
publică
şi
statutul
funcţionarului
public şi Codul
muncii
sunt
relevantepentru
funcţionarii
publici cu statut
special (a se
vedea în acest
sens
art.17
alin.(1)
şi
alin.(2)
din
proiect).

...
(2)Administraţia
încheie anual,
în
condiţiile
legii,
cu
reprezentanţii
funcţionarilor
28

publici cu statut
special,
la
solicitarea
acestora,
acorduri
colective care
să
cuprindă
măsuri
referitoare la:
a)constituireaşi
folosirea
fondurilor
destinate
îmbunătăţirii
condiţiilor
la
locul de muncă;
b) sănătatea şi
securitatea în
muncă;
c)
programul
zilnic de lucru;
d)
formarea
profesională;
e) alte măsuri
decît
cele
prevăzute de
lege, referitoare
la
protecţia
celor aleşi în
organele
de
conducere ale
organizaţiilor
sindicale.
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art.52 alin.(3)
Articolul 52.
Garanţiileîncaz
de
delegare,
detaşare
ori
trecere
temporară
...
(3) Funcţionarii
publici cu statut
special care au
fost detaşaţi din
organele
apărării
naţionale,
securităţii
statului şi ordinii
publice pentru

Text
total
confuz. Aceste
dispoziţii nu se
încadrează în
arhitectura
proteicului de
faţă deoarece
au ca subiecţi al
reglementărilor
funcţionarii din
instituţiile
de
forţă
ale
statului.
Or,
proteicului de
faţă are drept
subiecţi
funcţionarii
publici cu statut
special
din
sistemul
penitenciar.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;

Alin.(3)
urmează să fie
exclus
din
motivul
că
fondul propus
pentru
reglementarenu
Alţi factori
ţine de acest
Carenţe ce ţin proiect.
de
tehnica
legislativă.
Norme
de
reglementare
care nu ţin de
fondul
proiectului.
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exercitarea
serviciului
în
alte structuri ale
statului,
cu
menţinerea în
statele
de
personal
ale
structurilor
menţionate,
care, în virtutea
atribuţiilor de
serviciu,
au
activat
în
penitenciare
beneficiază de
înlesnirile
prevăzute la art.
55.

34

Art.59 titlul
Articolul 59.
Vechimea
în
serviciu pentru
stabilirea
sporului
la
salariu pentru
vechimea
în
muncă
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Art.60 alin.(3)
Articolul
Regimul

În conformitate
cu dispoziţiile
art. 21 alin.(2)
din
Legea
nr.355
din
23.12.2005 cu
privire
la
sistemul
de
salarizare
în
sectorulbugetar
”modul de
calculare
a
perioadei
de
muncă
în
vederea
acordării
sporului pentru
vechime
în
muncă
se
stabileşte
de
Guvern”. Prin
urmare, intenţia
autorului
de
substituire
a
competenţelor
este
în
contrasens cu
principiul
separaţiei
puterilor în stat
(art.6
din
Constituţie).

Textul prenotat
se pare că este
60. o derogare de la
şi dispoziţiile

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
are normelor
constituţionale;
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative.
Normele
propuse
nu
corelează cu
câmpul
legal
existent.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin

Articolul
59
urmează să fie
exclus
din
motivul că este
în contrasens
cu dispoziţiile
art. 21 alin.(2)
din
Legea
nr.355
din
23.12.2005 şi
normele art.6
din Constituţie.

Redactarea
textului pentru a
defini
dacă
dispoziţiile
30

evidenţa
timpului
de
muncă,
garanţiile în caz
de prestare a
muncii
peste
durata normală
a timpului de
lucru

alin.(1)
din
acelaşi articol
(program
de
lucru 8 ore pe zi
şi
40
ore
săptămâna).
Prin
urmare,
acestedispoziţii
trebuie
să
conţinăcelpuţin
...
o trimitere la
autoritatea
(3) În cazul în competentă cu
care
pentru astfel
de
anumite
derogări, de la
categorii
programul
profesionale
normal
de
durata
muncă.
programului
normal de lucru
este
stabilită
prin dispoziţii
legalespecifice,
se vor aplica
acestedispoziţii
legale.

legislaţia
corelativă;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

alin.(3) sunt o
derogare de la
dispoziţiile
alin.(1) art.60 şi
autoritatea
competentă de
a emite astfel
Alţi factori
de derogări în
Carenţe ce ţin cadrul instituţiei.
de
tehnica
legislativă.
Dispoziţii
ambigui care
pot genera în
aplicare
încălcarea
dreptului
persoanei la o
durată normală
a programului
de lucru.

...
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Art.61 alin.(7)

”Concediul de
maternitate şi
concediul
pentru îngrijirea
copilului
se
acordă conform
dispoziţiilor
generale”

Acest text este
unul vag în
sensul că nu
sunt
definite
dispoziţiile
relevante
acestor
beneficiari de
drepturi adică,
”dispoziţiile
generale” ale
prezentei legi
sau ”dispoziţiile
generale” din
textul
legilor
aferente ( şi
care dispoziţii
în special)

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

redactarea
textului
în
sensul
definitivării
dispoziţiilorcare
urmează a fi
aplicate speţei:
dispoziţiile legii
speciale de faţă
ori dispoziţiile
Codului muncii
Alţi factori
şi altor lege
Carenţe ce ţin aferente.
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
neclar
care
poate genera
interpretări
ambigui şi, în
consecinţă,
încălcarea
dreptului
persoanelor la
garanţii
şi
compensaţii.
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Art. 71 alin.(3)

Vulnerabilitate
Prevederi care
Articolul 71. În condiţiile în încalcă
Detaşarea,
care în cadrul drepturile/libertă

Completarea
textului
cu
dispoziţii ce ţin
de precizarea
31

trecerea
temporară în
altă
funcţie,
interimatul
funcţiei
de
conducere
...
(3)
Trecerea
temporară în
altă
funcţie
echivalentă se
poate dispune
fără
acordul
funcţionarului
public cu statut
special în caz
deforţămajoră
sau cu acordul
acestuia
în
calitate
de
măsură
de
protecţie
a
funcţionarului
public cu statut
special. Durata
exercitării
temporare
a
altei funcţii nu
poate depăşi 30
zile din data
încetării
cauzelor care
au servit temei
de
trecere
temporară în
altă funcţie a
funcţionarului
public cu statut
special.

acestui proiect
de lege nu este
definit ”cazul de
forţă majoră”,
constatarea
survenirii lui se
pare că rămâne
la
discreţia
superiorului.
Altfel
spus,
trecerea
temporară
a
funcţionaruluiîn
altă funcţie, fără
acordul lui, se
poate produce
ori de câte ori
consideră
oportun
superiorul.

ţile;
Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
neclar
care
poate genera la
aplicare
încălcarea
dreptului
persoanei
la
muncă.

sintagmei ”caz
de forţă majoră”
şi autoritatea
competentă să
constate
survenirea
cazului de forţă
majoră.

...
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Art.73 alin.(1)
Articolul 73.
Revocarea din
funcţia
de
conducere şi
numirea într-o
altă funcţie
(1) Revocarea
din funcţia de
conducere şi
numirea într-o
altă funcţie se
dispun,conform
competenţelor

În condiţiile în
care funcţiile de
conducere,
potrivit art.20
alin.(2),
urmează să fie
stabilite
prin
ordinul
directorului
Administraţiei,
iardinconţinutul
art.31 se pare
că aceste funcţii
de conducere

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arestandardelor
internaţionale;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;
Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
vag care lasă

A
exclude
dispoziţiile
alin.(1); alin.(2);
alin.(3); alin.(4)
şi alin.(5) din
art.73
şi
expunerea
textului art.73
alin.(1)
în
următoare
redacţie:
”Revocarea din
funcţia
de
conducere şi
numirea într-o
altă funcţie se
32

prevăzute la art.
31, în cazul în
care nu mai sînt
întrunite
condiţiile
necesarepentru
îndeplinirea
funcţiei
de
conducere, prin
exercitarea
necorespunzăto
are a atribuţiilor
manageriale
privind
organizarea
eficientă,
comportamentul
şi comunicarea,
asumarea
responsabilităţil
or şi aptitudinile
manageriale.
...
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Art.83 alin.(3) şi
art.93 alin.(4)

vor antrena un
spectru larg de
funcţionari
publici,
dispoziţiile
art.73alin.(1),în
coroborare cu
cele din alin.(2);
alin.(3); alin.(4)
şi alin.(5) din
acelaşi articol,
sunt un atac la
stabilitatea
serviciului
public, principiu
consacrat
în
Rezoluţianr.663
C din 31 iulie
1957
al
Consiliului
Economic
şi
Social ONU. Or,
în absenţa unei
Metodologii de
elaborare
a
criteriilor
de
evaluare
a
activităţii
funcţionaruluiîn
exerciţiul
funcţiei
de
conducere se
deschide
un
spaţiu
larg
pentru
interpretări
excesivi
la
realizarea
acestor
dispoziţii.

Articolul 83. Codul
de
Destituirea din procedurăcivilă,
funcţie
Codul muncii,
Legea
...
contenciosului
adminstrativ nu
(3) Ordinul de conţin definiţia
concediere din ” instanţei de
funcţie poate fi contencios
contestat
în administrativ”
instanţa
de invocată
de
contencios
autor
drept
administrativ. autoritate
competentă de
Articolul 93. soluţionarea
Aplicarea
litigiilor
de
sancţiunii
muncă. Litigiile

loc
de
interpretări
excesive
în
aplicare şi, în
consecinţă,
încălcarea
drepturilor
funcţionarului
public la muncă
şi carieră.

dispun,conform
competenţelor
prevăzute
la
art.31, în cazul
în care nu mai
sunt întrunite
condiţiile
necesarepentru
îndeplinirea
funcţiei
de
conducere.
Metodologia de
elaborare
a
criteriilor
de
evaluare
a
activităţii
funcţionarului
public cu funcţii
de conducere
este elaborată
de
către
Administraţia
Naţională
a
Penitenciarilor
şi aprobată de
către Ministrul
Justiţiei.”

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

Redactarea
textului
prin
care sintagma
”instanţa de
contencios
administrativ”să
fie înlocuită cu
sintagma
”instanţa de
judecată
competentă”.

Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative. Text
neclar,
care
generează
ambiguităţi de
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disciplinare
...
(4) Sancţiunea
disciplinară se
aplică
prin
ordin, care se
comunică
funcţionarului
public cu statut
special
sancţionat în
termen de cinci
zile lucrătoare
de
la
data
emiterii actului
administrativ,cu
excepţia
sancţiunii
disciplinare
prevăzute de
art. 90 lit. e),
care urmează
a-ificomunicată
în ziua emiterii
ordinului.
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Art.86 alin.( 1);
alin.(2) şi art.97
alin.(5)
Articolul 86.
Evidenţa
rezerviştilor
sistemului
administraţiei
penitenciare
(1) Modul de
ţinere
a
evidenţei
rezerviştilor
sistemului
administraţiei
penitenciare
după încetarea
raporturilor de
serviciu
se
stabileşte prin
ordin
al
ministrului
justiţiei.
(2) Funcţionarul
public cu statut
special
este

de muncă sunt
soluţionate de
către instanţa
de judecată, fie
expres fie pe
calea
soluţionării
prealabile, prin
depunerea
unei
cereri
iniţiale
către
organul ierarhic
emitentului
actului
de
eliberare
din
funcţie.
În
condiţiileîncare
autorul
nu
specifică
procedura de
soluţionare a
litigiului
(prealabilă sau
expresă)
sintagma
propusă
de
autorgenerează
un variu câmp
deinterpretărila
punerea
dispoziţiilor în
aplicare.

Dispoziţiile
alin.(1)
şi
alin.(2)
din
art.86 se pare
că se bat cap în
cap. Pe de o
parte, modul de
ţinere
a
evidenţei
a
rezerviştiloreste
stabilit
de
ministruljustiţiei
pe de altă parte,
funcţionarul
plecat
în
rezervă trebuie
să să prezinte la
centrul militar
pentru luarea la
evidenţă.
În
varianta
propusă pentru
art.95alin.(5)se
pare
că
ministruljustiţiei

aplicare şi, în
consecinţă,
încălcarea
dreptului
persoanei
la
apărarea
dreptului
dreptului
la
muncă.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

Excluderea
dispoziţiile
alin.(2)
din
art.86 din textul
proiectului
şi
alin.(5)
din
art.97.

Alţi factori
Carenţe ce ţin
de
rigorile
tehnicii
legislative.
Texte de lege
confuze care
pot genera în
pratică
interpretări
ambigui
de
aplicare.
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obligat ca, în
termen
de
15 zile de la
data încetării
raportului
de
serviciu, să se
prezinte
la
centrul militar
pe a cărui rază
domiciliază,
pentru a fi luat
în evidenţă ca
rezervist
cu
specialitatea
„penitenciare”,
în raport de
gradul militar
echivalent
gradului special
avut la data
încetării
raporturilor de
serviciu.

este abilitat cu
dreptul să scrie
reguli
de
evidenţă
a
rezerviştilor
pentru
funcţionarii din
Armata
Naţională.

Articolul 97.
Măsurile
de
gestionare
a
personalului
Administraţiei
...
(5) Ministerul
Justiţiei va iniţia
procedura
încheierii unui
protocol
cu
Ministerul
Apărării
în
scopul înfiinţării
grupei
de
rezervă
„sistemul
administraţiei
penitenciare”,
specialitatea
„penitenciare”
pentru ofiţerii şi
subofiţerii de
penitenciare
trecuţi
în
rezervă
cu
grade speciale
echivalente.
Clasele
de
evidenţă
în
rezervă
se
stabilesc prin
ordin
al
ministrului
justiţiei.
35
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Art.88 alin.(1)
Articolul 88.
Răspunderea
juridică
a
funcţionarului
public cu statut
special
(1) Încălcarea
cu vinovăţie de
către
funcţionarii
publici cu statut
special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare,
indiferent de
funcţia
sau
gradul special
pe care le
deţin,
a
îndatoririlor de
serviciu ce le
revin, inclusiv a
normelor
de
comportare,
constituie
abatere
disciplinară.
Tragerea
la
răspundere
penală
sau
contravenţional
ă nu exclude
răspunderea
disciplinară a
funcţionarului
public cu statut
special pentru
fapta comisă.

Luând
în
considerare
faptul că potrivit
proiectului,
funcţionarii
publici cu statut
specialpelângă
funcţii mai deţin
şi grade (art.19
şi art.21) este
inutilă utilizarea
sintagmei
”indiferent de
funcţia
sau
gradul special
pe
care
le
deţin”.

Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;

Excluderea
sintagmei
”indiferent de
funcţia
sau
gradul special
pe care le deţin”
Alţi factori
din
textul
Carenţe ce ţin dispoziţiilor
de
rigorile art.88 alin.(1).
tehnicii
legislative.
Termenii
consacraţi nu
merită să fie
dezvoltaţi după
conţinut
în
textul legii.

...
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Art.91 alin.(2)

Vulnerabilitate
Prevederi care
Articolul 91. Textul
încalcă
Proceduri
dispoziţiilor la drepturile/libertă
specificeprivind acestcapăteste ţile;
aplicarea
neclar în sensul
sancţiunilor
că nu conţine Alţi factori
disciplinare
procedura
Carenţe ce ţin
redactării unui de
rigorile
...
astfel de proces tehnicii
verbal
şi legislative. Text
(2) Explicaţiile autorul/autorii
neclar care lasă
funcţionarului
care trebuie să loc
pentru

Redactarea
art.91 alin.(1) în
sensul
completării cu
dispoziţii ce ţin
de procedura
întocmirii
procesului
verbal
şi
autorul/autorii
cu puterea de
al redacta.
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public cu statut
special
se
consemnează
în scris, sub
sancţiunea
nulităţii.Refuzul
funcţionarului
public cu statut
special de a
prezenta
explicaţiile sau
de a semna o
declaraţie
privitoare la
abaterile
disciplinare
imputate
se
consemnează
într-un
proces-verbal.

semneze acest
procesul verbal
atunci
când
funcţionarul
refuză să dea
explicaţii.

interpretări
ambigui
de
aplicare şi, în
consecinţă,
încălcarea
dreptului
persoanei
la
apărare în cazul
unui conflict de
muncă.

...
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Art.94 alin.(6)
Articolul
Ancheta
serviciu

94
de

...
(6) Prelungirea,
suspendarea şi
reluarea
anchetei
de
serviciu
se
dispune,
de
autoritatea
competentă,
prin rezoluţie
pe raportul în
baza căruia se
solicitămăsura
respectivă.
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Art.98 alin.(2)

Vulnerabilitate
Prevederi care
Utilizarea
încalcă
sintagmei
se drepturile/libertă
dispuneconferă ţile;
un
caracter
imperativ
Alţi factori
dispoziţiilor şi Carenţe ce ţin
se pare că nu de
rigorile
lasă loc de tehnicii
manevră
legislative.
autorităţii
Formulare
competente în ambiguă care
cazul în care nu permite
sunt temeiuri interpretări
justificate de a abuzive,abuzuri
prelungi,
şi corupţie la
suspenda sau punerea
relua ancheta dispoziţiilor în
de serviciu. În aplicare.
condiţiile
de
refuz
a
prelungirii
termenului,
suspendării sau
reluării
anchetei
de
serviciu,separe
că procedura
(prin rezoluţie)
nu mai poate fi
valabilă.

Expunerea
alin.(6)
în
următoarea
redacţie:
”Autoritatea
competentă
poate,
prin
rezoluţie
pe
raportul
de
solicitare,
să
dispună
prelungirea,
suspendarea
sau
reluarea
anchetei
de
serviciu.
Refuzul
de
prelungire,
suspendaresau
reluare
a
anchetei
de
serviciu
se
consemnează
prin ordonanţă
motivată”.

Vulnerabilitate De
revăzut
Prevederi
denumirea
37

Articolul 98. Denumirea nou necorespunzăto
Continuitatea
propusă este arenormelordin
instituţională
una
legislaţia
împrumutatădin corelativă;
...
afara câmpului
legal deoarece, Alţi factori
(2)
potrivit art.14 Carenţe ce ţin
Departamentul alin.(1)
din de
tehnica
Instituţiilor
Legea
legislativă.
Penitenciare se nr.98/04.05.201 Dispoziţii care
reorganizează 2 ”...
unui nu corelează cu
în
minister,
în alte legi în
Administraţia subordine
vigoare
Naţională
a acestuia pot fi relevante
Penitenciarelor create autorităţi proiectului.
,
iar administrative
subdiviziunile
cu formă de
acestuia
îşi organizare
continuă
juridică
de
activitatea sub agenţii, servicii
forma
de stat şi de
organizatorică inspectorate de
existentă
la stat” Această
momentul
denumire
de
intrării
în instituţie nu se
vigoare
a regăseşteniciîn
prezentei legi, noua strategie
fiind
operate de reorganizare
modificări doar a autorităţilor
în statele de publice centrale.
personal prin
reducerea
funcţiilor
existente
în
baza Legii nr.
1036-XIII din 17
decembrie1996
cu privire la
sistemul
penitenciar şi
includereacelor
de funcţionar
public cu statut
special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare.

”Administraţia
Naţională
a
Penitenciarilor”ş
i de racordat
textul
cu
dispoziţiile
art.14 alin.(1)
din
Legea
nr.98/04.05.201
2.

Concluzii
Proiectul conţine câteva norme care sunt în contrasens cu normele constituţionale.
Autorul proiectului propune să reglementeze calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea sporului la
salariu ( art.59) însă, în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ”modul de calculare a perioadei de muncă în vederea
acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern”. Prin urmare, intenţia autorului de
substituire a competenţelor instituţionale este în contrasens cu principiul separaţiei puterilor în stat (
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art.6 din Constituţie – separaţia şi colaborarea puterilor).
Autorul propune drept criteriu de separare a funcţionarilor cu statut special ”în raport cu nivelul minim al
studiilor necesare” (alin.(1) art.19). Prin această separare sunt marginalizaţi, transformaţi într-un grup
inferior cei care au contact nemijlocit sau interacţionează des cu condamnaţii, lucru inadmisibil prin
prisma rigorilor impuse de norma art.16 alin.(2) din Constituţie (egalitatea).
Prevederile proiectului corespund parţial reglementărilor câmpului legislativ în vigoare. Astfel, autorul
proiectului face uz de derogări de la normele existente fără a motiva acest lucru în nota informativă. Cu
titlu de exemplu, normele de instituire a perioadei de probă 1 an la angajarea funcţionarului
penitenciarului (alin.(5) art.26) sunt în contrasens cu dispoziţiile art.31 alin.(4) din Legea nr.158 cu
privire la funcţia publică şi statutului funcţionarului public, care stabilesc 6 luni pentru perioada de probă
la angajarea funcţionarului public. Un alt exemplu îl constituie normele propuse de autor să
reglementeze calcularea vechimii în serviciu pentru stabilirea sporului la salariu (art.59), care nu
corelează cu dispoziţiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar şi care prevăd că ”modul de calculare a perioadei de muncă în vederea
acordării sporului pentru vechime în muncă se stabileşte de Guvern”.
În cadrul expertizei nu au fost identificate norme care ar fi în contradicţie cu practicile Curţii
Constituţionale sau jurispridenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Intenţia autorului de a păstra pentru funcţionarii publici gradele speciale, similare gradelor militare, este
în flagrantă nepotrivire cu Strategia de reformare a sectorului justiţiei şi, în acest sens, proiectul nu
contribuie la realizarea obiectivului major privind demilitarizarea personalului penitenciar.
Reminescenţele proiectului de menţinere a gradelor militare fac ca acest proiect să fie în dezacord şi cu
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, aprobate prin Rezoluţia nr.663 din 31.07.1957
a Consiliului Economic şi Social ONU în partea ce ţine de recomandarea statutului de funcţionar public
pentru angajaţii penitenciarilor.
Propunerea autorului de angajare prin transfer al militarilor de la apărare, securitatea statului şi ordine
publică (art.23), este în flagrant dezacord cu rezoluţia ONU din 1 septembrie 1955 (parte la Ansamblul
de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor), care prevede că ”Personalul trebuie să fie recrutat
special, ci nu compus din membrii detaşaţi din forţele armate, poliţie sau alte servicii publice” (capitolul
VII paragraful 3).
Normele proiectului nu definesc autoritatea responsabilă de elaborarea politicelor ce ţin de recrutarea
personalului penitenciarilor. Or, potrivit Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor: ”Pe
cât posibil recrutarea personalului va trebui să fie centralizată, ţinând seama de structura fiecărui stat şi
se va face sub conducerea administraţiei penitenciare superioare sau centrale (Capitol IX paragraf 1).
Proiectul nu conţine dispoziţii ce ţin de un sistem de management modern, simplu şi clar definit la nivel
de penitenciar. Autorul propune o structură organizaţională şi de funcţionare internă a penitenciarului
construită mai mult pe verticală (specific managementului militar) decât pe orizontală. Ierarhizarea
personalului după grade speciale, grade calificate în paralel cu ierarhia după funcţii face structura
ierarhică interioară în acest sens complicată şi confuză ( art.19, 20 şi 41).
Proiectul nu conţine dispoziţii ce ţin de autoritatea responsabilă, metodologia de evaluare psihologică la
angajare şi elaborarea testelor de verificare a aptitudinilor candidatului şi ale angajatului.
Cu toate că implementarea noului proiect se va realiza pe cheltuieli, fundamentarea
economică-financiară poartă un caracter vag. Nu este estimat impactul financiar de viitor asupra
bugetului de stat.
Pe final, ratarea oportunităţii de descentralizare şi formare a unui personal al sistemului penitenciar
demilitarizat, cu management modern, va menţine în continuare Republica Moldova departe de
standardele şi practicile europene în acest domeniu. În acest sens, proiectul în cauză este un proiect
eşuat.
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