
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

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

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 1104-

XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr. 355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 48 din 22 

martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici) a fost elaborat de către 

Ministerul Justiţiei, întru  executarea indicaţiei Guvernului nr. 1219-112 din 22 mai 2013 

privind elaborarea în comun cu autorităţile interesate şi prezentarea Guvernului spre examinare 

a proiectelor actelor normative, perfectate în modul stabilit, privind aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu Legea nr. 106 din 3 mai 2013 pentru modificarea unor acte 

legislative (statutul juridic al Centrului Naţional Anticorupţie). 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

 La data de 3 mai 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 106 cu 

privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. În urma adoptării actului normativ 

în cauză  au fost operate modificări esenţiale la  statutul Centrului Naţional Anticorupţie.  

Prezentul proiect de lege a fost elaborat în scopul aducerii legislaţiei în vigoare în 

concordanţă cu  Legea nr. 106 din 31 mai 2013 cu privire la modificarea şi completarea unor 

acte legislative. 

La elaborarea proiectului de lege în cauză s-a ţinut cont de propunerile autorităţilor 

interesate (Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie), Ministerul Justiţiei expediind 

în adresa autorităţilor respective scrisoarea nr. 03/4642 din 31.05. 2013 prin care a solicitat 

prezentarea propunerilor privind modificarea cadrului normativ pentru aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu  Legea nr. 106 cu privire la modificarea şi completarea unor acte 

legislative. 

Astfel,  din articolul 11 din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul 

Naţional Anticorupţie a fost exclus alineatul (2). Centrul Naţional Anticorupţie fiind în 

subordinea Guvernului ca organ central de specialitate, respectiv aprobarea bugetului 

Centrului nu poate fi făcută în mod separat de Parlament, dar prin aplicarea principiilor 

generale şi în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat. 

Prin Legea nr. 319 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative au fost operate modificări la  la  Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, 

fiind aprobate norme suplimentare ce ţin de acordarea unor drepturi cu mult mai avantajoase 

colaboratorilor Centrului comparativ cu angajaţii cu statut militar sau special din alte structuri 

de forţă, fără acoperire financiară, în special, ce ţine de protecţia socială de ocrotirea 

sănătăţii. 

Avînd în vedere, că nu a fost stabilită sursa de finanţare pentru  compensarea cheltuielilor 

pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe în cuantumul prevăzut de contractul de 

închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care nu poate depăşi salariul de funcţie a angajaţilor 

Centrului care nu sunt asiguraţi cu locuinţă de serviciu alineatul (8) al articolului 40 din Legea 

cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie a fost exclus. Mai mult ca atît, prin Legea nr. 90 

din 4 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative s-a exclus 

dreptul privind asigurarea cu spaţiu locativ şi dreptul de compensarea cheltuielilor pentru 

chiria spaţiului locativ pentru toate categoriile de beneficiciari. 

Urmare adoptării Legii nr. 106 din 3 mai 2013 cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative a apărut necesitatea modificării şi legilor ce se referă la salarizarea 

colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie. 

Odată cu adoptarea Legii nr. 106 din 31 mai 2013 cu privire la modificarea şi 

completarea unor acte legislative angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie au obţinut calitatea 

de funcţionari publici cu statut special. Prin urmare, au fost operate modificări  şi la articolul 

6, 8
1
  şi  22, Legea  cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, iar.compartimentul 

“Centrul Naţional Anticorupţie” din anexa nr. 3 la Legea nominalizată a fost exclus, iar  



compartimentul VIII din anexa nr. 7 a fost completat cu funcţia de director şi director adjunct. 

Din considerentele expuse mai sus, anexa nr. 2 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 

privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici a fost completată cu compartimentul 

“Centrul Naţional Anticorupţie”. 

 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea  actului legislativ este aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu Legea nr. 106 din 3 mai 2013 pentru modificarea unor acte 

legislative (statutul juridic al Centrului Naţional Anticorupţie), precum şi întregirea cadrului 

legal  în domeniu. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare suplimentare. 

Rezultatele expertizei juridice 

Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care 

reglementează domeniul în cauză şi corespunde exsigenţelor tehnicii legislative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative a fost plasat pe 

pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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