
Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul legii pentrumodificareașicompletareaunoractelegislative 
 

Instituția Nr. 

obiecției 

Conținutul obiecției Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul Finanțelor 1. Avînd în vedere faptul, că politica salarială pe termen mediu nu prevede revizuirea condiţiilor de 

salarizare pentru personalul autorităţii publice în cauză, iar Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii 

2014-2017 nu include mijloace financiare în scopul acoperirii majorărilor salariale propuse, proiectul 

de act urmează a fi revizuit prin excluderea art. XVIII şi XXVI din conţinutul acestuia. 

Se acceptăparțial 

Salariul se va calcula  potrivit 

prevederilor Legii nr. 355 cu privire 

la sistemul de 

salarizareînsectorulbugetar, anexa 

nr.3 și Legii  nr. 37 din 07.03.2013 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, Art. 

II.   

 2. Suplimentar, este de menţionat faptul, că nota informativă la proiectul de lege nu prezintă criteriile în 

baza cărora au fost formulate propunerile de egalare a condiţiilor de salarizare pentru funcţionarii 

publici din cadrul Oficiului Avocatului Poporului şi Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. 

În acest sens, se consideră necesară opinia Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei asupra 

coraportului dintre complexitatea atribuţiilor funcţionale exercitate de personalul autoritătii date si 

conditiile de remunerare a acestuia. 

Se acceptă  

Opinia Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei a fost 

luată în considerare. Considerăm ca 

salarizarea să fie efectuată conform 

modalității care se aplică în prezent. 

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

familiei 

3. Astfel, salarizarea, atît a persoanelor cu funcții de demnitate publică, cît și a funcționarilor publici din 

Oficiul Avocatului Poporului urmează a fi corelată cu salarizarea personalului respectiv din alte 

autorități publice autonome (Serviciul de Informații și Securitate, Comisia Electorală Centrală și 

altele), iar propunerea de a majora salariile funcționarilor publici din Oficiul Avocatului Poporului la 

nivelul prevăzut pentru funcționarii publici din Parlament este nefondată și neargumentată. 

Se acceptă 

Se va menține salarizarea care este 

efectuată în prezent. 

4. Art. XVIII din proiect să fie expus în următoarea redacție: 

Art. VIII. în anexa nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art.148) cu 

modificările ulterioare, compartimentul „Centrul pentru Drepturile Omului” vaaveaurmătorulcuprins: 

Oficiul Avocatul Poporului 

Avocatul Poporului 9180 lei 

Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului 9180 lei 

Adjunctul Avocatului Poporului 8640 lei 
 

Se acceptă 

Salariul s-a calculat potrivit Legii 

nr. 355cu privire la sistemul de 

salarizareînsectorulbugetar, anexa 

nr.3 și Legii  nr. 37 din 07.03.2013 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar, Art. 

II.  



5. La Art. XXVI: 

La anexa nr. 2 din Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor 

publici urmează a fi substituit doar denumirea compartimentului „Centrul pentru Drepturile Omului” 

încompartimentul “Oficiul Avocatului Poporului”. 

Se acceptă parțial  

Se propune includerea în anexa nr. 

2din Legea nr.48 din 22 martie 

2012 privind sistemul de salarizare 

a funcționarilor publici la 

compartimentul menționat a 2 

funcții Secretarul general și Șef 

secție în cadrul direcției. Se 

propune la fel excluderea din 

compartiment a funcției de 

„consultant principal a avocatului 

parlamentar”. 

6. Încazulîn care autoritățileresponsabilevoracceptainstituireafuncțieipublice de “Secretar general”, 

compartimentul se vacompletacu această funcție cu gradul de salarizare 19. 

Se acceptă 

Centrul pentru 

drepturile omului 

7. În articolul XVIII din proiect  se propune modificarea compartimentului ”Centrul pentru Drepturile 

Omului”  în anexa nr. 3 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355 din 23 

decembrie 2005. Modificarea propusă prevede stabilirea cuantumului salariului lunar pentru  Avocatul 

Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și adjuncții Avocatului Poporului, care nu 

corespunde nivelului de salarizare a judecătorului Curții Supreme de Justiție, specificat în Legea 

privind salarizarea judecătorilor nr. 328 din 23.12.2013. 

În opinia noastră această propunere nu respectăvoințalegiuitorului de a asimila 

statutulAvocatuluiPoporuluicustatutuljudecătoruluiCurțiiSupreme de Justițieși vine încontradicțiecuart. 

13 alin. (2) și art. 15 alin. (7) din Legea cu privire la Avocatul Poporului nr. 52 din 03.04.2014, cu 

standardele generale și recomandările structurilor internaționalereferitoare la InstituțiaOmbudsmanului.  

ConformCompilațieiasuprainstituției Ombudsman-ului (CDL(2011)079), careoferă o imagine per 

ansamblua Comisiei de la Veneția cu privire la acest subiect, ”indiferent de statutul Ombudsmanului  

- fie este asimilat cu magistrații, fie cu funcționarii de nivel superior – acestuia trebuie să i se acorde 

întotdeauna un suficient de înalt, care este, de asemenea, reflectat și prin nivelul de  salariazare. 

Rangul înalt este unul din factorii esenţiali care garantează independenţa Ombudsmanului față de 

interferenţele politice, iar problema stabilirii remunirării Ombudsmanului este nu numai un subiect 

de respect public dar, de asemenea, de independenţă a instituţiei”.  

Pentru considerentele expuse insistăm asupra revizuirii articolul XVIII din 

proiectulLegiipentrumodificareașicompletareaunoractelegislative, propusspreavizare, 

însensulasugurăriisalarizăriiAvocatuluiPoporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și 

adjuncților Avocatului Poporului  la nivelulremunerăriiprevăzutepentrujudecătorii  la CurteaSupremă 

de Justiție, ceea ce arcorespundevoințeilegiuitoruluișinormeloreuropenedindomeniu. 

Se acceptăparțial 

Se modifică anexa, dar 

totodatămenționăm:faptulcăavocatu

lpoporului are același statut și 

aceleași garanții sociale ca și 

judecătorul Curții Supreme de 

Justiție, nu înseamnă că el trebuie 

să fie salarizat la un nivel cu acesta. 

Dacăanalizămstatutul, 

garanțiilesocialeșisalarizarea, 

acesteasuntconceptecompletdiferite. 



 8. Se propunecompletareaproiectuluiLegiipentrumodificareașicompletareaunoractelegislativecu un 

articolnou, articolul XXXI cuurmătorulconținut: 

”Articolul 28 alin. (1) dinLegeacuprivire la secretul de statnr. 245 din 27.11.2008, dupăcuvintele 

”președinteleCurții de Conturi” se 

completeazăcucuvintele”AvocatulPoporuluișiadjuncțiiAvocatuluiPoporului”. 

Aceastăpropunerederivădnprevederile art. 12 alin. 1)  lit. b) dinLegeacuprivire la AvocatulPoporuluinr. 

52  din 03.04.2014, careprezumăimplicitacces la  secretul de stat. 

Se acceptă 

Ministerul Economiei 9. În scopul respectării prevederilor lit.f), alin.(2) din art.12 al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, urmează 

de elaborat şi proiectul hotărîrii Guvernului despre aprobarea proiectului de lege în cauză. 

Se acceptă 

Cancelaria de Stat 10. Propunem ca textulde la art. IX să fie reformulat, astfelîncîtsăprevadăla art. 36 alin.2 lit.(b) 

dinLegeaprivindsănătateamentală, încerculsubiecților care pot fi sesizațicureclamațiișicereri de 

cătrepaciențiidinstaționarele de psihiatrieșiAvocatulPoporului. 

Se acceptă 

11. La art. XXVIII propunemsă fie inclusși art. 10 alin.(2) din legeaprivindincluziuneasocială a 

persoanelor cu dizabilități, întrucîtîn text estesintagma „avocatulparlamentar”, care urmează a fi 

substituităcorespunzător. 

Se acceptă 

12. La art. XXVIII propunemsă fie inclusășianexa 3, pct.1, subpunct 1.1 și pct.5, întrucîtîn text 

estesintagma „ avocatulparlamentar”, care urmează a fi constituităcorespunzător. 
Se acceptă 

Centrul de 

ResurseJuridicedin 

Moldova 

13. Art. XVIII Înanexa nr. 3 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizareînsectorulbugetar (MonitorulOficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148) cu 

modificărileulterioare, compartimentul „CentrulpentruDrepturileOmului” se 

modificășivaaveaurmătorulcuprins: AvocatulPoporului – conform art. 4 a legii nr. 328 din 23.12.2013 

privindsalarizareajudecătorilorAvocatulPoporuluipentrudrepturilecopilului - conform art. 4 a legii nr. 

328 din 23.12.2013 privindsalarizareajudecătorilor. Aceastărecomandarereiese din prevederile art. 13 

și 15 din legea cu privire la AvocatulPoporului care face trimitere la Legea nr. 328 din 23.12.2013 

privindsalarizareajudecătorilor. Republicii Moldova i s-a recomandatfinanțareaadecvată a 

CentruluipentruDrepturileOmului: ÎnrăspunsulRepublicii Moldova 

încadrulEvaluăriiPeriodiceUniversale, s-a declaratcăfinanțareaCpDOMreprezintă o 

prioritatepentruGuvern. 

Se acceptă 

14. Recomandări de ordin general: 

Urmează a fi clarificatdacăAdjuncțiiAvocatuluiPoporuluibeneficiază de acelașisalariu ca 

șiAvocatulPoporului, odatăcelegea cu privire la AvocatulPoporului nu esteclară. Art. 15 alin. (7) 

prevedecă „AdjuncţiiAvocatuluiPoporuluibeneficiază de protecţie de stat şi de garanţii sociale 

înconformitatecu 

prevederile art.13.” iar art. 13 alin. (2) prevede că „Statutul social şi garanţiile sociale ale Avocatului 

Poporului se asimilează celor ale judecătorului Curţii Supreme de Justiţie”. Astfel, art. 13 alin. (2) a 

legii cu privire la Avocatul Poporului nu prevede și Adjuncții Avocaților Poporului iar art. 15 alin. (7) 

se referă la garanțiile sociale nu și salariu. Orice soluție identificată trebuie să nu echivaleze drepturile 

Nu se acceptă 

În proiectul legii pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative 

la art. XVIII se indică expres ce 

salariu vor avea adjuncții 

Avocatului Poporului. 



salariale ale Avocatului Poporului cu cel al adjuncților săi.  

MinisterulAfacerilor

ExterneșiIntegrăriiE

uropene 

15. Este necesar de a revizuiprevederile art. IV din proiectulLegii, prin care se propunecompletareaalin. 2 

al art. 3
1 

șiaalin. 2al art. 3
2 

din Legea nr. 273 privindactele de identitate din sistemulnațional de 

pașapoarte, de menționatcă, înredacțiaactuală a Legii nr.273, art.3
2
, alin.2, lit.p), 

esteprevăzutdreptulavocațilorparlamentari la deținereapașaportului  deserviciu. Astfel, legiuitorul a 

reglementatexpresasigurarea cu pașapoartespeciale a persoanelor, care exercităaceastăfuncție de 

demnitatepublică. 

Nu se acceptă 

Avocatul Poporului trebuie să 

beneficieze de pașaport diplomatic 

nu în virtutea faptului că este 

conducător de instituție, numit de 

parlament, ci în virtutea mandatului 

și atribuțiilor. Din acest considerent 

s-a propus completarea alin. 2 al 

art. 3
1
 cu litera i

1
.  

Cu privirela art. 3
2
alin. 2–la lit. p) 

se substituiecuvintele 

”avocațilorparlamentari” cu 

cuvintele ”adjuncților Avocatului 

Poporului și secretarului general al 

Oficiului Avocatului Poporului”. 

 

 

 

Viceministru Nicolae Eșanu 


