
NOTI IIYFORMATiVA
la proiectul ordinului directorului Administrafiei Na{ionale a Penitenciarelor cu

privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea protec{iei func{ionarilor
publici cu statut special din cadrul sistemului administra{iei penitenciare qi membrilor

de familie ai acestora

1. Denumirea autorului gi, dupi c z) a participan{ilor la elaborarea proiectului

Proiectul Regulamentului privind asigurarea protecfiei funclionarilor publici cu statut

special din cadrul sistemului administraliei penitenciare Ei membrilor de familie ai acestora a

fost elaborat de citre Administratia Nationall, a Penitenciarelor.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitifile urmirite

Prezenta iniliativd rezultd din procesul amplu de reformare in domeniul penitenciar,

iniliat odat6 cu reorganizarea sistemului penitenciar in sistemul administraliei penitenciare.

Astfel, proiectul actului normativ a fost elaborat in temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) din

Legea nr. 3OOl20l7 cu privire la sistemul administraliei penitenciare, potrivit cdruia

modalitatea asigurdrii protecliei se stabileqte prin ordinul directorului Administraliei

Nationale a Penitenciarelor.

Scopul proiectului constd in stabilirea unor proceduri clare privind organizarea qi

desffiqurarea mecanismului de asigurare a protecliei funclionarilor publici cu statut special din

cadrul sistemului administraliei penitenciare qi membrilor de familie ai acestora in cazul in

care viala. integritatea corporald, demnitatea qi/sau bunurile lor sunt puse in pericol.

Astfel, in vederea asigurdrii funcfionalit[1ii mecanismului de asigurare a protecliei

funclionarilor publici cu statut special qi membrilor de familie ai acestora se impune

reglementarea mdsurilor de proteclie ce pot fi aplicate in acest sens, stabilirea competenlei qi

detalierea procedurilor de aplicare a acestor mdsuri.

Avem certitudinea faptului cd statuarea unor reguli bine definite privind intregul proces

de asigurare a protecliei in situaliile de risc, va contribui la protejarea vielii, integritdlii

corporale, demnitdlii qi/sau bunurilor funclionarilor publici cu statut special qi membrilor de

familie ai acestora atunci c6nd existi indici de pericol iminent, in condiliile in care activitatea

in cadrul sistemului administraliei penitenciare presupune lucru perrnanent cu contingentul

special de persoane qi implicd expunerea perrnanent4 la un risc profesion*
3. Principalele prevederi ale proiectului qi evidenfierea elementelor noi

Proiectul stabileqte tipurile de misuri de proteclie ce pot fi aplicate funclionarilor publici

cu statut special, inclusiv membrilor de familie ai acestora, qi competenla de aplicare a

mdsurilor respective. Aceste mdsuri vor putea fi aplicate separat sau cumulativ, in funclie de

pericolul existent, cu respec tar ea principiului proporlionalitSlii.

La fel, regulamentul prevede procedura de iniliere qi aplicare a mdsurilor de proteclie in

funcfie de competen[a conducdtorului de aplicare a unui anumit tip de mdsuri.

Precizdmcd m6surile propuse corespund cadrului normativ existent al instrumentelor de
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management de personal qi nu sunt propuse in calitate de norme primare sau institulii noi.
Prevederile Regulamentului sunt grupate in 3 capitole, in funclie de categoria

prevederilor stipulate, frrd, a dubla normele deja stabilite in Legea cu privire la sistemul
inistratiei penitenciare si alte acte normative emise in temeiul acesteia.

Implementarea prezentului proiect nu necesitd cheltuieli financiare suplimentare din

in urma aprobdrii proiectului de ordin va fi necesard reglementarea modului de utilizare,
stocare qi evidenlE a inregistririlor video, efectuate prin intermediul mijloacelor portabile de

inregistrare video. Operaliunile respective urmeazd, a fi reglementate separat prin ordin al
istratiei Nationale a Penitenciarelor.

in scopul respectdrii prevederilor art.20 din Legea rff. lOOl2OtT cu privire la actele

normative Ei Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenla in procesul decizional,
anunlul privind ini(iativa de elaborare a actului normativ a fost publicat pe pagina web oficia16

a Administraliei Nalionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.md, compartimentul

, directoriul Consultdri

Director adjunct,
comisar-qef de j ustifie Serghei DEMCENCO

4. Fundamentarea economico-financiari

5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

6. Avizarea gi consultarea publici a proiectului
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