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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

 Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei,  

precum şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare 

 a veniturilor colectate de către Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Denumirea  

autorității/i

nstituției 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Finanțelor 

1.  În scopul asigurării dezvoltării durabile a finanţelor publice, consolidării 

disciplinei bugetar-fiscale şi asigurării gestionării eficiente şi transparente a resurselor 

financiare publice, a fost adoptată Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014. Astfel, reieşind din necesitatea conformării cu 

principiul universalităţii bugetului, precum şi alinierea la regulile generale pentru 

planificarea şi gestionarea cheltuielilor în cadrul programelor de cheltuieli, mijloacele 

speciale obţinute din serviciile prestate de entităţile publice şi din darea în locaţiune a 

bunurilor proprietate publică, se înglobează în noţiunea de "venituri colectate". 

În acest context, şi dat fiind faptul că, unele aspecte prevăzute de legea 

nominalizată au intrat deja în vigoare, iar altele urmează să a fi aplicabile începînd cu 

1 ianuarie 2016, se propune aducerea proiectului de hotărîre în concordanţă cu 

prevederile legii prenotate. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

2.  La tabelul din anexa nr. 1 la proiectul hotărîrii Guvernului „Nomenclatorul şi 

tarifele serviciilor prestate contra plată de Institutul naţional al Justiţiei: 

- coloana „ Codul categoriei şi tipul" va fi substituit cu coloana „Nr. d/o", 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat.  

3.  La tabelul din anexa nr. 1 la proiectul hotărîrii Guvernului „Nomenclatorul şi 

tarifele serviciilor prestate contra plată de Institutul naţional al Justiţiei: 

- coloana „ Cuantumului plăţii, lei" va fi substituită cu sintagma „Baza de 

calculare a tarifelor". 

 Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

4.  La tabelul din anexa nr. 1 la proiectul hotărîrii Guvernului „Nomenclatorul şi 

tarifele serviciilor prestate contra plată de Institutul naţional al Justiţiei: 

-   pe parcursul textului, sintagma „ , dacă bugetul de stat nu prevede mijloace 

financiare pentru aceasta” va fi exclusă. 

Se acceptă. 

În acest context, sintagma „în cazurile 

prevăzute de lege” a fost exclusă și din 

Anexa nr. 2. 
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5.  La tabelul din anexa nr. 1 la proiectul hotărîrii Guvernului „Nomenclatorul şi 

tarifele serviciilor prestate contra plată de Institutul naţional al Justiţiei: 

- sintagmele „Granturile acordate în urma colaborărilor şi cooperărilor 

internaţionale" şi „Sponsorizări/filantropie şi donaţii" vor fi excluse, deoarece nu 

sunt servicii prestate contra plată. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

6.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de 

formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

La pct. 1, sintagma „precum şi a veniturilor" urmează a fi exclusă, deoarece 

dublează sintagma „ veniturilor colectate". 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat.  

7.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de 

formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

Pct. 2, urmează a fi exclus, deoarece nu este subiectul proiectului de hotărîre. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

8.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de 

formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

La pct. 3, sintagma „juridice" se va completa cu sintagma „ , în conformitate cu 

prevederile Legii privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 08 iunie 

2006". 

Se acceptă 

Modificarea propusă se regăsește la pct. 

3 din Regulament. 

 

9.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de 

formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

La pct. 5, pe tot parcursul textului, sintagma „ , dacă bugetul de stat nu prevede 

mijloace financiare pentru aceasta" va fi exclusă. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

10.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de 

formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

 

Totodată, litera g) va fi exclusă, deoarece Granturile, sponsorizările/filantropia şi 

donaţiile nu sunt servicii prestate contra plată. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

11.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de 

formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

În aceeaşi ordine de idei, pct. 5 se va completa cu următoarele propoziţii: „ 

Veniturile încasate prin casierie se depun zilnic la contul trezorerial. Nu se permite 

utilizarea veniturilor colectate direct din casierie, fără depunerea prealabilă la 

contul trezorerial. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

12.  La anexa nr. 2 la proiectul hotărîrii Guvernului „Regulamentul privind modul de Se acceptă. 
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formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei: 

 

La pct. 6 litera h), şi la litera i) sintagma „ ,dar neasigurate cu alocaţii bugetare" 

se vor exclude. 

Textul a fost redactat. 

 

13.  Denumirea Capitolului III va fi modificată prin „III. Dispoziţii finale". Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

14.  De asemenea, pct. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 urmează a fi excluse, dat fiind faptul 

că, nu sunt obiectul prezentei hotărîri. 
Se acceptă.  

În acest context, Cap. I al 

Regulamentului privind modul de formare și 

utilizare a veniturilor de către INJ a fost 

completat cu pct. 4, care prevede expres că 

procedura de solicitare și de acordare a 

serviciilor prestate contra plată de către 

Institut se stabilește de către Consiliul 

acestuia. 

15.  Totodată, pct. 19 se propune a fi expus în următoarea redacţie: „19. 

Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării plăţilor şi tarifelor, precum 

respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducătorului 

instituţiei publice", ţinînd cont de competenţele şi atribuţiile funcţiei 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

Ministerul 

Economiei 

16.  La proiectul hotărîrii Guvernului: în clauza de emitere, necesită după cuvîntul 

„prevederilor" de inclus cuvintele „art.43”. 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

17.  La anexa nr. 1: 

La compartimentul 002 Plata pentru chirie/arenda bunurilor proprietate publică-

sintagma „bunurilor proprietate publică" este oportun de substituit cu sintagma 

„patrimoniul public ". 

 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

18.  La anexa nr.2: 

Potrivit art.12 alin.(l) al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul 

bugetar şi procesul bugetar, se consideră mijloace speciale ale instituţiilor publice 

veniturile acestora obţinute, în condiţiile stabilite prin acte normative, de la efectuarea 

lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţii, sponsorizări şi 

din alte mijloace băneşti, intrate legal în posesia instituţiei publice. 

Astfel, sintagma „Mijloacele financiare, intrate temporar în posesia Institutului 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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nu se atribuie la mijloacele speciale ", este inutilă şi urmează a fi exclusă. 

19.  Concomitent, pct.7 conţine sintagma „este reglementată de legislaţia în vigoare", 

care poartă caracter incert, în măsura în care nu stabileşte expres actul normativ 

concret. O asemenea abordare contravine principiului transparenţei actului legislativ, 

consacrat de art.4 al Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, 

sintagma în cauză necesită a fi revăzută. 

 

Nu se acceptă. 

În primul rînd, atragem atenția supra 

faptului că Proiectul prezentat spre avizare 

este o hotărîre de Guvern. Respectiv, 

normele de tehnică legislativă aplicabile 

acestui proiect se regăsesc în Legea nr. 317 

din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi  ale 

administraţiei publice centrale şi locale. 

Legea nr. 780 la care se face referire în aviz  

este aplicabilă doar proiectelor de legi. 

În al doilea rînd, principiul transparenței 

are o altă conotație decît cea invocată. 

Conform art. 2 din Legea nr. 239 din 

13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional, ”transparenţa” reprezintă  

oferirea, în vederea informării în mod 

deschis şi explicit, de către autorităţile 

publice care cad sub incidenţa prezentei legi 

a tuturor informaţiilor privind activitatea lor 

şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor 

constituite în corespundere cu legea, altor 

părţi interesate în procesul de elaborare şi 

de adoptare a deciziilor.  

Astfel, reieșind din faptul că pct. 7 

reprezintă doar o normă de trimitere la alte 

acte legislative și normative, aceasta 

nicidecum nu poate constitui o încălcare a 

principiului transparenței. 

20.  Obiecţia dată este valabilă şi pentru sintagma: „altor cheltuieli legate de 

activitatea Institutului" din pct.6 lit.i) al proiectului Regulamentului. 
Se acceptă. 

Lit. i) a fost exclusă. 

21.  În cele din urmă remarcăm că, conform prevederilor art.41 alin.(2) al Legii nr. Se acceptă. 
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317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, proiectul urmează a fi supus, în mod 

obligatoriu, şi unei expertize anticorupţie din partea Centrului Naţional Anticorupţie, 

pentru a se verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi 

internaţionale, precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări care 

favorizează sau pot favoriza corupţia. 

Menționăm că toate proiectele de acte 

normative promovate de Ministerul Justiției 

au fost și sînt elaborate cu respectarea 

etapelor procesului de elaborare. Conform 

etapelor respective, proiectul de act 

normativ se remite la CNA pentru 

efectuarea expertizei după efectuarea 

avizării acestuia. 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

22.  1. La Nomenclator: 

Costul unei ore pentru formator este calculat incorect întrucît salariul lunar al 

unui judecător al Curţii de Apel la moment constituie 4172 x 4,0 = 16688 lei şi 

respectiv pe oră 16688 : 60 = 278 lei. 

Totodată menţionăm că în luna iunie de Guvern a fost aprobat proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv modificarea Legii nr. 

152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, prin care se specifică 

şi condiţiile de salarizare ale formatorilor, altele decît cele luate în calculul costului 

unei zile de formare şi a unei ore de instruire la distanţă. 

În calcul nu par argumentate şi cheltuielile pentru materiale didactice, pentru 

locaţiune. 

În aceste condiţii se propune de a calcula şi prezenta spre aprobare tarifele doar 

după aprobarea de Parlament a noilor norme salariale pentru formatori. 

Nu se acceptă. 

Ca temei pentru operarea modificărilor în 

prezentul proiect de Hotărîre de Guvern nu 

poate fi luat un proiect de lege, la care se 

lucrează începînd cu anul 2012 și care încă 

nu este adoptat de Parlament.   

Prezentul proiect este elaborat în 

corespundere cu prevederile legale în 

vigoare la momentul de față.  

După adoptarea proiectului Legii  

pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative, la care se face referire în 

aviz, prezentul proiect de hotărîre de 

Guvern va fi adus în concordanță cu 

acesta.  

Obiecția referitoare la cheltuielile pentru 

materialele didactice și locațiune nu este 

clară și argumentată. Or. Nota informativă 

conține explicații detaliate referitor la aceste 

aspecte. 

23.  2. La Regulament: 

lit. h) din punctul 6 urmează a fi exclusă. Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nu prevede „stimularea 

lucrătorilor cu prilejul unor date festive şi jubiliare din viaţa lor". 

Salariaţii pot fi premiaţi doar cu ocazia jubileelor, sărbătorilor profesionale şi ale 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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zilelor de sărbătoare nelucrătoare care se plătesc din contul economiei mijloacelor 

pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv. 

Categoric nu pot fi utilizate în aceste scopuri mijloace indicate la lit. g) a 

punctului 5 (granturi, sponsorizări, donaţii). 

Reieşind din cele expuse ministerul consideră posibilă promovarea proiectului de 

hotărîre prezentat doar după refacerea lui esenţială. 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

24.  La proiectul Hotărîrii Guvernului, la clauza de emitere, relevăm  necesitatea 

completării după cuvîntul „prevederilor” cu cuvintele „art. 43”. 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

25.  La anexa nr. 1, considerăm inoportună includerea și a categoriei nr. 003, întrucît 

granturile, sponsorizările/filantropiile și donațiile nu fac parte din categoria serviciilor 

prestate contra plată. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat.  

Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii 

26.  Se avizează pozitiv, în principiu, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor prestate contra plată de către 

Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a Regulamentului privind modul de formare 

şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei, cu ajustarea la 

prevederile legislaţiei în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. V din Legea 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 146 din 17.07.2014. 

Nu se acceptă ajustarea la Art. V din 

Legea nr. 146 din 17.07.2014 

Prin Art. V din Legea pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative nr. 146 

din 17.07.2014 s-au operat două modificări la 

Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind 

salarizarea judecătorilor: 

- S-a modificat baza de calcul a 

salariului judecătorilor (art. 1) – salariul deja 

se calculează în raport cu salariul mediu pe 

economie realizat în anul precedent celui de 

gestiune. 

- S-a completat art. 6 alin. (1)  cu o 

prevedere referitoare la modul de recalculare 

a ajutorului material deja plătit judecătorului 

eliberat din funcție.  

Ambele aspecte nu au tangență cu 

obiectul de reglementare a prezentului 

proiect. Or, proiectul nu stabilește salariul 

unui judecător, ci reglementează modul de 

remunerare a formatorilor de la INJ pentru 

acele ore, care nu sînt finanțate de la bugetul 
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de stat. 

Procuratur

a Generală 

27.  Susţinînd în ansamblu elaborarea proiectului menţionat, remitem unele obiecţii şi 

propuneri, care urmează a fi discutate în procesul definitivării acestuia. 

Respectiv, ridică anumite semne de întrebare pct.6), lit.h) din proiectul 

Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale 

Institutului Naţional al Justiţiei, care în redacţia expusă se înţelege ca o obligaţie (nu 

o discreţie) şi în acest sens nu coroborează cu art.32 alin.(6) din Legea nr.355 din 

23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar conform căruia „ 

Personalul din unităţile bugetare, inclusiv personalul care efectuează deservirea 

tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, poate beneficia, din contul şi în 

limitele fondului de salarizare pe anul respectiv, de premii cu prilejul jubileelor, 

sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, al căror cuantum, 

în fiecare caz, nu va depăşi salariul de funcţie lunar al salariatului premiat. ", or 

salarizarea şi premierea angajaţilor din instituţiile finanţate de la buget se efectuează 

conform condiţiilor de salarizare şi premiere specificate în Legea prenotată. 

Astfel, alineatul (2) al art.l din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul 

de salarizare în sectorul bugetar stabileşte că „ Prevederile prezentei legi se aplică 

persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de 

magistrat), persoanelor cu funcţii specifice apărării naţionale, securităţii statului şi 

ordinii publice, prevenirii şi combaterii corupţiei, precum şi persoanelor angajate pe 

bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare." 

Noţiunea "unităţile bugetare" înglobează în sine toate instituţiile finanţate de la 

buget, fără ca în lege să fie enumerate denumirile concrete ale instituţiilor. 

În circumstanţele expuse, menţionăm şi necesitatea reformulării sintagmei „unor 

date festive şi jubiliare din viaţa lor", expresie care în Legea menţionată supra nu se 

regăseşte. 

Se acceptă. 

Lit. h) a fost exclusă din proiect în 

contextul avizului MMPSF (pct. 13 din 

prezenta sinteză). 

28.  Totodată, la pct.7. din proiectul Regulamentului prenotat se propune de exclus 

sintagma „în vigoare", ca fiind irelevantă conform tehnicii legislative.  
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

29.  La pct.16 sintagma „devizul de cheltuieli" a substitui cu sintagma „buget".  Se acceptă. 

Modificarea propusă se regăsește la pct. 
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10 din Regulament. 

30.  Subsidiar, propunem completarea pct.16 la final cu textul „ , dacă actele normative 

nu prevăd altfel.” 
 Se acceptă. 

Modificarea propusă se regăsește la pct. 

10 din Regulament. 

Institutul 

Național al 

Justiției 

31.  Ținînd cont de faptul că în adresa Institutului Național al Justiției au parvenit 

solicitări de a organiza cursuri de formare inițială și continuă, considerăm oportun de 

a prevedea, alături de formarea inițială și continuă, posibilitatea prestării contra plată, 

la același tarif, a serviciului de formare formatori. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

Oficiul 

Central de 

Probațiune 

32.  Susțin proiectul, fără obiecții și propuneri. -- 

Comisia 

Națională 

de 

Integritate 

33.  Susțin proiectul, fără obiecții și propuneri. -- 

Uniunea 

Avocaților 

34.  Susțin proiectul, fără obiecții și propuneri. -- 

Academia 

de 

Administra

re Publică 

35.  Susțin proiectul, fără obiecții și propuneri. -- 

 

 

 

 

 

Ministru                                                       Vladimir CEBOTARI 

 


