
 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de 

salarizare a funcţionarilor publici 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Potrivit articolului 36 alin. (5) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la 

Avocatul Poporului (în continuare Legea nr. 52) „(5) Pentru funcţionarii publici care deţin 

funcţii de control şi desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă, 

salariul de funcţie se majorează cu două grade pe perioada de exercitare a funcţiei.”. 

Scopul acestei reglementări a constat în asigurarea unor garanţii adecvate de către 

stat, conform standartelor internaţionale, pentru persoanele care efectuează vizite în cadrul 

instituţiilor penitenciare, spitalelor de psihiatrie, comisariatelor de poliţie şi altor locuri în 

care se asigură detenţia persoanelor. În cadrul activităţii de control, colaboratorii Oficiului 

Avocatului Poporului sunt supuşi unui risc eminent pentru viaţa şi sănătatea lor, deoarece 

implică contacte directe cu persoanele infectate cu boli contagioase, inclusiv tuberculoza, 

persoane agresive (în special pacienţii spitalelor de psihiatrie şi rezidenţii internatelor 

psihoneurologice) ş.a.. 

Odată cu aprobarea statutului de personal al Oficiului Avocatului Poporului de către 

Cancelaria de Stat şi a schemei de încadrare de către Ministerul Finanţelor unor 

colaboratori ai Oficiului Avocatului Poporului le-a fost stabilit salariul de funcţie majorat 

cu 2 grade pe perioada de exercitare a funcţiei. Însă, datorită lipsei mecanismului de 

salarizare prevăzut în Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a 

funcţionarilor publici, este imposibilă salarizarea acestora. 

În contextul celor expuse, în vederea ajustării prevederilor Legii nr. 48, la prevederile 

Legii nr. 52, se propune amendarea articolului 6 alineatul (4) a Legii nr. 48.  

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede completarea articolul 6 alineatul (4) din Legea nr. 48 din 22 martie 

2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici cu litera b2) cu următorul 

cuprins: 

 „b2) cu două grade – pentru funcţionarii publici din cadrul Oficiului Avocatului 

Poporului, care deţin funcţii de control şi desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru 

sănătate şi viaţă, pe perioada de exercitare a funcţiei;”. 

Astfel, în funcţie de specificul şi condiţiile de activitate, gradele de salarizare ale 

funcţionarilor publici din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, se vor majora și va fi 

posibilă salarizarea acestora. 

III. Fundamentarea economico-financiară 

 Proiectul nu implică mijloace financiare suplimentare, acestea fiind alocate anual din 

momentul reorganizării instituţiei Oficiului Avocatului Poporului. 



IV. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

 Pentru implementarea prevederilor proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 48 

din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nu va fi necesară 

modificarea altor acte normative. 

V. Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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