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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 

 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

  

 

1. 

 

 

 

 

Stabilirea salariilor lunare pentru funcțiile indicate în proiect la nivelul celor 

prevăzute pentru Curtea de Conturi, în următoarele mărimi: 

Avocatul Poporului – 11200 lei; 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului – 11200; 

Adjuncții Avocatului Poporului – 10500. 

 Nu se acceptă 

Avînd în vedere rolul ombudsmanului – 

cel de promotor al drepturilor și 

libertăților persoanelor și în virtutea 

misiunii sale de monitorizare a modului în 

care autoritățile statului respectă și 

asigură drepturile persoanelor, este 

indispensabilă oferirea de garanții sociale 

corespunzătoare statutului acestuia.  

Ținînd cont de faptul că nivelul de 

salarizare definește însuși statutul funcției 

publice pe scara ierarhică, nu poate fi 

neglijat rolul avocatului poporului într-o 

societate democratică unde drepturile și 

libertățile persoanelor reprezintă valori 

supreme.     

Luînd în considerare cele expuse supra s-

a convenit ca din punct de vedere a 

drepturilor salariale, statutul 

ombudsmanului și ombudsmanului 

pentru drepturile copilului să fie asimilat 

cel puțin cu cel al Prim-ministrului, iar 

salariul adjuncților să fie echivalat cu 

salariul Prim-viceprim – ministrului, 

după cum urmează: 

 Avocatul Poporului – 11880 lei; 

 Avocatul Poporului pentru 

drepturile copilului – 11880 lei; 
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 Adjunctul Avocatului Poporului – 

11340 lei. 

Ministerul 

Finanțelor 

2. Accentuăm că proiectul de lege înaintat implică resurse financiare 

suplimentare care nu au fost prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016 

și nici nu au fost incluse la formarea Cadrului Bugetar pe termen mediu pentru 

anii 2016-2018. Totodată, menționăm că, în condiții de austeritate bugetară 

asumarea de noi angajamente neasigurate cu suport financiar n7u pot fi 

acceptate. 

În contextul celor expuse, precum și ținînd cont de prevederile art. 131 alin. 

(6) al Constituției Republicii Moldova, care stipulează că „nici o cheltuială 

bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare”, Ministerul 

Finanțelor este privat de posibilitatea susținerii proiectului de lege prezentat 

spre examinare.  

Nu se acceptă 

Asigurarea financiară adecvată a 

instituției Ombudsmanului este un subiect 

pe larg discutat la forumurile 

internaționale și reflectat în Agenda de 

asociere RM-UE ca unul prioritar și pe un 

termen scurt. Din acest considerent este 

imperios a acorda ombudsmanului o 

remunerație corespunzătoare statutului 

deținut. 

 

 

 Viceministru                          Nicolae EȘANU 


