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CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
Nr.ŁL7

2ĺţ

Chişinău

Biroul Perinanent
al Parlamentului

În temeiul art.58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea
nr.797/1996, se prezintă Avizul la proiectul de lege pentru rnodifcarea unor acte
legislative (iniţiativa legislativă nr.3 12 din 21 septembrie 2018), aprobat prin
Hotărîi•ea Guvernului nr.1126/ 2018.
Anexe:
1. Hotărîi•ea Guvernului privind aprobarea Avizului (în limba română
1 filă şi în lirnba rusă 1 filă);
2. Avizul la proiectul de lege (în limba română 3 file)
—

—

—.

Secretar general adjunct al Guvernului

CAZAN

Ex.: l' Mus(ea
Tel. :250-128
SECRETiłAľUL PALAENYULUl
ŘEPUBLICII OLD9VA
o.D.p.
2Q
Ora
.

Casa Guvernuiui,

MD-2033, Chişinău,
Republica Moldova

Te lefon:
373-22-250104

+

Fax:
373-22-242696

+

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.1126
din 14 noiembrie 2018
Chiinău
Privind aprobarea Avizului la proiectul de Iege
pentru modificarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru
modifcarea unor acte legislative.

Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul justiiei
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Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1 1 26/20 1 8

AVIZ
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte
iegislative, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 3 1 2 din 2 1 septembrie
2018) i comunică următoarele.
La art. I (modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură)
modificarea propusă la art. 54 alin. (2), prin care se stabi1ete termenul delegării
procurorilor de la alte procuraturi pe o perioadă nedeterminată, este conceptual
greită. Or aceasta compromite principiul transferului procurorului într-o altă
funcţie, care, conform art. 54 alin. (1) din Legea 3/2016, se face prin concurs, în
condiţiile prevăzute de legea i•espectivă, întrucît delegarea pe o perioadă
nedeterminată permite, de fapt, transferul procurorului într-o altă funcţie,
eludînd procedura de concurs. Mai mult decît atît, aceasta contravine i
conceptului delegării, care, potrivit definiţiei, presupune trimitere temporară a
unui angajat în afara locuiui de muncă obinuit, pentru a îndeplini anumite
însărcinări de serviciu, în interesul unităţii din care face parte. In cazui în care
delegarea este necesară pe perioade lungi de timp, este necesar de modificat
structura autorităţii respective în sensul dat.
Propunerile de la art. II (modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar) vor avea un impact financiar de
2,97 mil. lei în calcul anual i va viza 380 de unităţi de personai. Din perspectiva
asigurării financiare a modificărilor propuse, comunicăm că limita cheltuielilor
de personal prevăzută pentru anul 20 1 8 i pe termen mediu 20 1 9-202 1 este
distribuită integral pe beneficiari si depăsirea acesteia ar duce la neîndeplinirea
unor condiţionalităţi agreate cu partenerii de dezvoltare. Totodată, majorarea
fragmentară a salariilor în sectorui bugetar nu poate f susţinută i în contextul
initiativei Guvernului de a reforma sistemul de salarizare a angajatilor din
sectorul bugetar, avînd în vedere disfuncţiile atestate în sistem.
Supiimentar se va examina modul stabiiirii saiariului ofiţerilor de
investigatii si specialistilor detasati la procuraturile teritoriale, prin completarea
art. 22' în acest sens, întrucît, potrivit art. 9 alin. (6) din Legea nr. 3/2016 cu
privire la Procuratură, în cadrul procuraturilor specializate sînt detaaţi nu doar
ofiteri de urmărire penală, dar si ofiteri de investigatii si specialisti, a căror
activitate necesită a fi remunerată în conditii de echitate socială
Totodată, atragem atenţia că Serviciul de Stat de Arhivă a fost reorganizat
în Agenţia Naţională a Arhivelor.
Referitor la art. VI (modificarea Legii contenciosului administrativ nr.
793/2000), necesită o analiză suplimentară completarea listei persoanelor
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exceptate de la adresarea în instanţa de contencios administrativ, cu preedinte1e,
membrul Consiliului Superior al Procurorilor. Or, conform art. 4 lit. a) din Legea
contenciosului administrativ 793/2000 nu pot fí atacate în instanţele de
contencios administrativ actele exclusiv politice ale Parlamentului,
Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, precum şi actele administrative
cu caracter individual, emise de Parlarnent, de Preşedintele Republicii Moldova
şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres în normele constituţionale
sau legislative ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice cu
responsabilităţi de protecţie a intereselor generale ale statului sau ale instituţiilor
publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau
publicdeosebit, conform listei prezentate în anexă.
In contextul jurisprudenţei stabilite prin Hotărîrea nr. 1 0/20 1 0 privind
interpretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova, Curtea Constituţională a
conchis că actele cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele
Republicii Moldova şi de Guvern în privinţa persoanelor specifícate în pct.5-9,
pct.11-13, pct.21-23 din anexa la Legea 793/2010 contenciosului administrativ
vor face obiect al controlului constituţionalităţii sub aspectul formei şi procedurii
de adoptare (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 29 din 2 1 decembrie 20 1 0, §4).
In ace1ai timp, în conformitate cu art. 69 alin. (1)-(4) din Legea 3/2016 cu
privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor este constituit din
12 membri. Din Consiliul Superior al Procurorilor fac parte de drept Procurorul
General, procuroru1-ef al Procuraturii UTA Găgăuzia, preedinte1e Consiliului
Superior al Magistraturii i ministrul justiţiei. Cinci membri ai Consiliului
Superior al Procurorilor sînt alesi de către Adunarea Generală a Procurorilor din
rîndul procurorilor în funcţie, prin vot secret, direct i liber exprimat. Trei
membri ai Consiliului Superior al Procurorilor sînt a1ei prin concurs din rîndul
societăţii civile, după cum urmează: unul de către Preedinte1e Republicii, unul
de către Parlament i unul de către Academia de tiinţe a Moldovei.
Prin urmare, luînd în considerare cele menţionate, de la adresarea în
instanţa de contencios administrativ vor putea fí exceptaţi acei membri ai
Consiliului Superior al Procurorilor ale căror numire şi destituire din funcţie se
efectuează print-un act individual emis de Parlament, de Preşedintele Republicii
Moldova ori de Guvern.
Relevăm că proiectul conţine carenţe de tehnică legislativă.
Astfel, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/ 2017 cu privire la actele
normative, modifícarea actului normativ constă în schimbarea ofícială a textului
actului, realizată prin modifícări, excluderi sau completări ale unor părţi din text.
Prin urmare, accepţiunea termenului „modifícarea" include i completarea
actelor normative.
Se va ţine cont că „sintagma" reprezintă o unitate sintactică stabilă,
formată din mai multe cuvinte între care există un raport de subordonare,
constituind o parte a unei propoziţii sau a unei fraze. La schimbarea unor cuvinte
din conţinutul textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se
rnenţionează despre substituirea „cuvintelor" respective, iar la schimbarea unor
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cifre, semne i cuvinte din conţinutul textului unui act normativ, pentru
exprimarea corectă, se menţionează despre substituirea „textului" respectiv.
Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a actului normativ,
se indică expres actul normativ vizat, cu toate elementele de identificare
necesare, iar dispoziţia propriu-zisă se formulează utilizîndu-se textul „se
modifică după cum urmează:", urmată de redarea modificărilor.
Sursa republicării se expune după formula „(republicat în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, anul publicării, numărul Monitorului, număi•ul
articolului)".
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yTBepKeHHM 3a.iuo'IeRHI Ho upoeKTy 3KOH
o BHCHHH H3MeHeHHň B HKOTObIC 3aKoHoraTeJIhHhIe ICTbI

TIpaBHTeJIbCTBO

TIOCTAHOBJL5ET:

YTBepLHTb H npezcTaBHTb TIapJIaMeHTy 3aKJIIoeHIIe rio F1OCKT 3KOH
o BHCHHH H3MeHeHHí B HKOTObIC 3aKOHOaTeJIbHbIe aKTbI.

TIpeMbep-MMHHCTp

TIABEJI (I)HJItITI

KOHTpaCHrHyeT:

MriHMcrp iOCTHIHH
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