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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

 la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(privind instituirea funcției de șef adjunct al secretariatului judecătoriei Chișinău) 
 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1 Cancelaria de Stat 1. Art. 46 alin.(l) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 

2001 privind actele legislative prevede că, actul legislativ 

produce efecte numai în timpul cît este în vigoare şi nu poate 

fi retroactiv sau ultra activ. 

Astfel, se propune revizuirea art. III din proiectul de lege 

prin prisma prevederilor legale enunțate. 

 

Se acceptă  

1. Art. III din proiectul de lege a fost 

exclus. 

  2. La art.I pct.1, cuvîntul „şefului" urmează a fi exclus. 

 

Se acceptă  

2.La art.I pct.1 cuvîntul „şefului" a fost 

exclus. 

  3. În partea introductivă a art.I şi II, se recomandă 

substituirea cuvintelor ,,cu modificările ulterioare” cu 

cuvintele „cu modificările şi completările ulterioare”. 

 

Nu se acceptă  

3. Propunerea nu modifică conceptual 

proiectul, iar termenul de „modificare” este 

unul general care presupune inclusiv și 

completarea actului normativ. Astfel, 

stipularea nemijlocită a termenului 

„completarea” repetă conceptul termenului 

de „modificare” și contribuie la încărcarea 

inutilă a textului de lege.  

  4. De asemenea, se propune revizuirea propunerilor de la art. 

II din proiect. Or, propunerea respectivă se referă la codul „B 

14" din capitolul I, secțiunea a 3-a din anexa la Legea nr. 155 

din 21 iunie 2011 pentru Clasificatorul unic al funcțiilor 

publice. 

Se acceptă  

4.Art. II din proiect va avea următorul 

cuprins: „În Capitolului I, Secțiunea a III-

a a Anexei la Legea nr. 155 din 21 iulie 

2011 pentru aprobarea Clasificatorului 

unic al funcțiilor publice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 

164-165, art. 480), cu modificările și 

completările ulterioare, codul ,,B 14”, 

poziția „Titlul funcției publice” va avea 

următorul cuprins: 

„Șef adjunct al secretariatului instanței 
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judecătorești/Șef adjunct al secretariatului 

judecătoriei Chișinău”. 

  5. Totodată, menționăm că modificările şi completările 

propuse urmează a fi asigurate din contul şi în limita 

numărului de unități de personal aprobate pentru anul 2017. 

Se acceptă  

5. La numirea în funcție a șefilor adjuncți 

ai secretariatului instanței judecătorești se 

va ține cont de limita numărului de unități 

de personal aprobate pentru anul 2017. 

2 Ministerul 

Finanțelor   

6. Propunerea de instituire a unor funcții pentru o instanță 

concretă şi legată de numărul de sedii nu se consideră o 

abordare corectă, legea urmînd să stabilească norme generale 

ce ţin de activitatea judecătorească. 

În acest context se propune de a analiza şi identifica 

formula oportună pentru stabilirea numărului de şefi-adjuncţi 

ai secretariatelor instanțelor judecătorești în baza sarcinilor, 

a complexităţii funcţiei exercitate, etc, numărul de sedii fiind 

un indicator variabil. 

Se acceptă parțial 

6. La articolul I, pct. 1. sintagma „cîte un 

șef adjunct secretariatului instanței 

judecătorești, proporțional numărului de 

sedii.” se substituie cu sintagma „șefii 

adjuncți a secretariatului judecătoriei 

Chișinău.” 

  7. Potrivit art. 9 alin. (1) lit. j) din Legea nr.158-XVI din 

04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, funcţiile de şef al secretariatului 

instanţei judecătoreşti au statul de funcţionari publici de 

conducere. 

Reieșind din cele relatate se propune modificarea şi 

expunerea art.9 alin (1) lit. j) din Legea nr.l58-XVI din 04 

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public ", în următoarea redacţie: 

„şef şi adjunct al secretariatului instanței judecătorești.” 

Se acceptă conceptual  

7. Proiectul de lege se completează cu 

completat cu art. III cu următorul conținut:  

„Articolul II. Articolul 9 aliniatul (1) din 

Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu 

privire la funcția publică şi statutul 

funcționarului public (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, 

art. 840), cu modificările ulterioare se 

completează cu litera j1) cu următorul 

conținut: 

„j1) șef adjunct al secretariatului 

judecătoriei Chișinău.” 

 

  8. La articolul III, urmează a fi revăzut termenul indicat 

pentru intrarea în vigoare a prezentei legii, deoarece 

dispoziţiile articolului 46 alin. (1) din Legea nr. 780-XV din 

27 decembrie 2001 privind actele legislative, relatează că 

„actul legislativ produce efecte numai în timpul cît este în 

vigoare şi nu poate fi retroactiv sau ultraactiv." 

Se acceptă  

8. Prevederea referitoare la intrarea în 

vigoare a proiectului de lege a fost exclusă. 
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  9. Avînd în vedere cele expuse, Ministerul Finanţelor 

comunică disponibilitatea de a reveni asupra proiectului de 

act respectiv în formula revăzută, însoţit de estimări privind 

impactul financiar al normelor propuse asupra bugetului de 

stat 

Se acceptă  

9. Proiectul de lege va fi expediat 

Ministerului Finanțelor pentru coordonarea  

repetată a acestuia. 

3. Ministerul 

Sănătății, Muncii, 

Protecției Sociale 

10. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

examinat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (ser. nr.03/6766 din 23.06.2017) şi 

comunică că îl susţine, cu propunerea de a exclude 

prevederile art.III. 

Se acceptă  

10. Prevederea referitoare la intrarea în 

vigoare a proiectului de lege a fost exclusă. 

4. Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

11. Cu referire la articolul I pct. 1 al proiectului Legii propunem 

modificarea sintagmei „cîte un şef adjunct al şefului 

secretariatului” cu un sens mai clar şi mai laconic, or şeful 

adjunct nu este al şefului, dar al secretariatului. 
Sintagma „sedii ale judecătoriilor respective” ne duce în 

eroare referitor la numărul de judecătorii la care se referă norma 

legală, or judecătoria Chișinău e una, şi aceasta prevedere se 

referă doar acesteia. 
De aceea, în vederea evitării interpretărilor extinctive 

ulterioare propunem următorul conținut al Articolului I pct. 1: 

„Aliniatul (2) se completează cu propoziţia: "În cadrul 

judecătoriei Chişinău preşedintele instanţei judecătoreşti 

numeşte, în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 

2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, cîte un şef adjunct al secretariatului pentru fiecare 

sediu a instanţei.” 

Se acceptă parțial 

11. Conform propunerii, inclusiv 

propunerea de la pct. 6 din tabel, articolul I 

pct. 1 din proiect va avea următorul conținut: 

„Aliniatul (2) se completează cu 

propoziția: „În cadrul judecătoriei 

Chișinău, președintele instanţei 

judecătoreşti  numește în conformitate cu 

Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind 

funcţia publică şi statutul funcționarului 

public, șefii adjuncți a secretariatului 

judecătoriei Chișinău.” 

   

12.La Articolul I pct. 2 propunem modificarea sintagmei „la 

indicaţia preşedintelui instanţei" cu sintagma „conform 

ordinului preşedintelui instanţei”, iar la sfîrşitul frazei 

excluderea sintagmei „judecătoreşti respective”, or din 

conţinutul normei rezultă acest fapt, nefiind necesar repetarea a 

aceluiaşi sens. 

Se acceptă  

12. La art. I pct. 2 sintagma „la indicaţia 

preşedintelui instanţei" se substituie cu 

sintagma „conform ordinului preşedintelui 

instanţei”, iar la sfîrşitul frazei se exclude 

sintagma „judecătoreşti respective”. 

 

 

Ministru                                                                                                               Vladimir CEBOTARI 


