Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. Articolul 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 04 decembrie 1992
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 302) cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1) pct. 9), cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu
cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
la alineatul (5), cuvintele „Legea cu privire la avocații parlamentari” se
substituie cu cuvintele „Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)” , iar
cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului și
Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului”.
Art. II La articolul 25 lit. i) din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu
privire la Curtea Constituțională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8,
art. 86), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „avocatul parlamentar” se
substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului”.
Art. III La articolul 17 alineatul (2) din Legea nr. 275-XIII din 10 noiembrie
1994 cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 234) cu
completările ulterioare, cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele
„Avocatul Poporului”, iar cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele
”Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
Art.IV Legea nr. 273- XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate în
sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9,
art. 89) cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:
articolul 31 alineatul (2) se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
„i1) Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;”;
articolul 32, alineatul (2) se completează cu litera j1) cu următorul cuprins:

„j1) adjuncților Avocatului Poporului și secretarului general al Oficiului
Avocatului Poporului;”.
Art. V La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu
privire la petiționare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.6-8 art. 23) cu modificările ulterioare, cuvintele „constituționale ale” se exclud, iar
cuvintele „legislația cu privire la avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele
„Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)”.
Art.VI La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr.173-XIII din 06 iulie 1994
privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185 art. 653), cuvintele
„Centrului pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului
Poporului”.
Art. VII La articolul 38 alineatul (1) lit. i) din Codul jurisdicției constituționale
nr. 502 din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54,
art. 597) cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „avocatul parlamentar” se
substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului;”.
Art. VIII La articolul 100 din Legea nr. 797-XII din 02 aprilie 1996 pentru
adoptarea Regulamentului Parlamentului (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.50, art. 237) cu modificările ulterioare, cuvintele
„avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul
Poporului pentru drepturile copilului, adjuncții Avocatului Poporului”.
Art. IX Articolul 37 din Legea privind sănătatea mentală nr. 1402-XIII din 16
decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art. 310) cu
modificările ulterioare va avea următorul cuprins:
„Articolul 37. Asigurarea respectării drepturilor omului şi demnităţii umane în
cadrul acordării serviciilor de asistenţă medicală în domeniul sănătăţii mintale
(1) Plîngerile pacienților din staționarele de psihiatrie privind asigurarea
respectării drepturilor omului şi demnităţii umane în cadrul acordării serviciilor de
asistenţă medicală se examinează de către Avocatul Poporului.
(2) Administrația instituției de psihiatrie respective transmite Avocatului
Poporului plîngerile pacienților în decurs de 24 de ore de la depunerea lor.”
Art. X. Legea nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară,
constatările tehnico-științifice și dedico-legale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr.144-145, art. 1054) cu modificările și completăile ulterioare, se
modifică după cum urmează:
la articolul 11 alineatul (2), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu
cuvintele „Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.

la articolul 15 alineatul (3), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu
cuvintele „Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”.
la articolul 34 alineatul (4), cuvintele „și a avocatului parlamentar” se substituie
cu cuvintele „Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile
copilului”.
Art. XI La articolul 21 alineatul (2) din Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000
privind accesul la informație (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 8890, art. 664) cu modificările ulterioare, cuvintele „avocatului parlamentar” se
substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului”.
Art. XII Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediție specială) cu
modificările și completăile ulterioare, se modifică după cum urmează:
la articolul 5 lit. d) cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele
„Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”, iar cuvintele
„Legii cu privire la avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Legii cu privire la
Avocatul Poporului (Ombudsmanul)”.
la articolul 17 alineatul (2), cuvintele „și avocatul parlamentar” se substituie cu
cuvintele „Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
punctul 23 din Anexă va avea următorul conținut „Avocatul Poporului, Avocatul
Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului”.
Art. XIII Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art. 415), se modifică după
cum urmează:
la articolul 85 alineatul (1) lit. e), cuvintele „avocații parlamentari” se substituie
cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
la articolul 134 lit. h), cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu
cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului,
adjunctul Avocatului Poporului și funcționarii Oficiului Avocatului Poporului”.
Art. XIV Articolul 90 alineatul (3) din Codul de procedură penală al Republicii
Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr. 248-251, art. 699), se completează cu punctul 9) cu următorul
cuprins:
„9) Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului,
adjunctul Avocatului Poporului și funcționarii Oficiului Avocatului Poporului, referitor
la faptele care le-au devenit cunoscute în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale.”.

Art. XV Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24
decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la articolul 181 alineatul (1) lit. e), cuvintele „avocatul parlamentar, membrii
consiliului consultativ și alte persoane care îi însoțesc;” se substituie cu cuvintele
„Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, funcționarii
Oficiului Avocatului Poporului, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii și alte
persoane care îi însoțesc în exercitarea atribuției de prevenire a torturii;”.
la articolul 210 alineatul (2), cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu
cuvintele „Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.
la articolul 232 alineatul (3), cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu
cuvintele „Avocatul Poporului”.
la articolul 278 alineatul (4), cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu
cuvintele „Avocatului Poporului”.
Art. XVI La articolul 13 alineatul (4) lit. c1 din Legea nr. 264-XVI din 27
octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr. 172-175, art. 839) cu completările ulterioare, cuvintele
„avocatului parlamentar şi a membrilor consiliului consultativ creat de Centrul pentru
Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului, Avocatului
Poporului pentru drepturile copilului precum și a membrilor Consiliului pentru
prevenirea torturii ”.
Art. XVII La articolul 12 alineatul (4) lit. c1 din Legea nr. 263-XVI din 27
octombrie 2005-XVI cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 867) cu completările ulterioare,
cuvintele „avocatului parlamentar şi a membrilor consiliului consultativ creat de
Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului,
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului precum și a membrilor Consiliului
pentru prevenirea torturii”.
Art. XVIII În anexa nr. 3 din 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” se modifică și va avea următorul cuprins:

Oficiul Avocatului Poporului
Avocatul Poporului

10500

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

10500

Adjuncții Avocatului Poporului

9500

Art. XIX Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea
egalității de șanse între bărbați și femei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006, nr. 47-50, art. 200) se modifică după cum urmează:
la articolul 16 lit.c) cuvintele „avocaților parlamentari” se substituie cu cuvintele
„Avocatului Poporului”.
la articolul 21, în denumire și în text, cuvintele „avocații parlamentari” se
substituie cu cuvintele „Avocatul poporului”.
Art. XX Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.
230-232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
la articolul 8 alineatul (2) litera d), după cuvintele „Centrul Național
Anticorupție” se completează cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
în anexa nr.1 sintagma „Centrul pentru Drepturile Omului” se înlocuiește cu
sintagma „Oficiul Avocatului Poporului”.
Art. XXI La articolul 320 din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24
octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15),
cuvintele „avocatului parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatului Poporului și
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului”, iar cuvintele „avocatul parlamentar”
se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului”.
Art. XXII În articolul 3 alin. (4), articolul 8 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr.
235-XVI din 13 noiembrie 2008 privind controlul civil asupra respectării drepturilor
omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 826), cuvintele „Centrului pentru Drepturile Omului”
se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”.
Art. XXIII În articolul 2 alin. (2), din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la
statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117-118, art. 357) cu modificările
ulterioare, după cuvintele „secretarul general al Guvernului” se completează cu
cuvintele „Avocatul Poporului”.

Art. XXIV În Anexa din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul
persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2010, nr. 194-196, art. 637), cu modificările ulterioare, cuvintele „Director al Centrului
pentru Drepturile Omului, avocat parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocat al
poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, adjunct al Avocatului
Poporului”.
Art. XXV În Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155
din 21 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art.
480), la capitolul I, secţiunea a II-a, titlul funcției publice cu codul A02 se completează
cu poziția „Secretar general al Oficiului Avocatului Poporului”.
Art. XXVI În anexa nr. 2 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul
de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, compartimentul „Centrul pentru Drepturile
Omului” se modifică și va avea următorul cuprins:
Oficiul Avocatului Poporului
A02
B08
B10
B05
B12
B13
C10
C11
C12
C16
C20
C21
C22

Secretar general
Şef direcţie
Şef secţie
Șef secție în cadrul direcției
Şef serviciu
Şef reprezentanță
Consultant principal
Consultant superior
Consultant
Contabil-şef
Specialist principal
Specialist superior
Specialist

22
18
17
16
16
16
15
10
7
16
7
4
3

-

Art. XXVII La articolul 8 alineatul (7) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art. 508), cuvintele „(avocatul parlamentar)”
se substituie cu cuvintele „(Avocatul Poporului)”.
Art. XXVIII La articolul 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr. 17-23, art. 50), cuvintele „avocaţi parlamentari” se substituie cu cuvintele
„Avocatul Poporului”:

Art.XXIX În Anexa din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea
integrității profesionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41,
art. 73), cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele
„Oficiul Avocatului Poporului”.
Art. XXX În Anexa nr. 2, punctul 257 din Legea bugetului de stat pe anul 2014
nr. 339 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.
35-41, art. 73) , cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu
cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Notă informativă
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
1. Temeiul inițierii procesului de elaborare, autorul proiectului
Proiectul propus este elaborat pentru a ajusta cadrului legal existent la prevederile Legii nr. 52 din 3
aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), precum și întru executarea art. 41 din
Legea respectivă.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Propunerile de modificare a cadrului normativ în vigoare țin, în mare parte de substituirea
sintagmelor „avocat parlamentar” în „Avocat al Poporului” și „Centrul pentru Drepturile Omului”
în „Oficiul Avocatului Poporului”.
În contextul instituirii funcției de Secretar general al Oficiului Avocatului Poporului se propune
modificarea cadrului normativ care reglementează regimul general al funcției publice și statutul
funcționarului public astfel încît să fie incorporată și această funcție.
Sunt introduse modificările de rigoare astfel încît Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru
drepturile copilului să beneficieze de pașapoarte diplomatice, iar adjuncții Avocatului Poporului și
Secretarul general al Oficiului să beneficieze de pașapoarte de serviciu. Facilitățile respective vor
contribui la o mai bună desfășurare a activității, precum și la consolidarea statutului Avocatului
Poporului.
În vederea garantării drepturilor și libertăților omului inclusiv și a persoanelor din staționarele de
psihiatrie se propune ca plîngerile depuse de acestea să fie transmise spre examinare Avocatului
Poporului care se bucură de o doză sporită de încredere și independență.
Se propune completarea Codului de procedură penală astfel încît, Avocatul Poporului, Avocatul
Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului și funcționarii Oficiului
Avocatului Poporului, să nu fie citați și ascultați ca martori referitor la faptele care le-au devenit
cunoscute în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale. O astfel de prevedere este absolut necesară
pentru a asigura confidențialitatea informației deținute de către aceste persoane și de a spori
încrederea cetățenilor.
Pentru a asigura o mai mare independență financiară Avocatului Poporului se propune majorarea
salariului acestuia. La fel, se propune majorarea salariilor și funcționarilor Oficiului Avocatului
Poporului, astfel încît acestea să fie la nivelul funcționarilor din Parlament precum era specificat în
nota informativă la proiectul Legii cu privire la Avocatul Poporului.
3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea reformei structurale a Centrului pentru Drepturile Omului, actualul Oficiul

Avocatului Poporului, presupune majorarea statelor de personal și ajustarea salariilor funcționarilor
publici ai instituției la salariile funcționarilor din Secretariatul Parlament.
Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune majorarea statelor de personal cu 10 unități și
modificarea gradelor de salarizare pentru funcționarii publici ai Oficiului Avocatului Poporului
raportate la sarcinile și atribuțiile funcțiilor ocupate. Totodată, se planifică elaborarea unei noi
structuri a instituției, care va fi compusă din 4 direcții, 1 secție, 4 servicii și 4 reprezentanțe
teritoriale. Oficiul va fi condus de un secretar general.
În rezultatul estimării resurselor financiare suplimentare necesare pentru implementarea proiectului
s-a constatat că diferența dintre bugetul prognozat pentru 2015 și cel care va fi necesar pentru
achitarea salariilor conform prevederilor noi va constitui circa 1 670 000 lei.
Această sumă include contribuția de asigurare social (23%) și prime de asigurare medicală (4%),
ținîndu-se cont de majorarea statelor de personal cu 10 unități, modificarea grilei de salarizare,
instituirea funcției de secretar general al Oficiului și modificarea structurii instituției. La fel, în
această sumă sunt incluse și salariile Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile
copilului precum și doi adjuncți.
4. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie
Proiectul urmează a fi expediat Centrului Național Anticorupție pentru a fi expertizat.
5. Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md și a fost
expediat societății civile spre coordonare.

Viceministru

Nicolae Eșanu

Proiect

HOTĂRÎRE
Cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se
anexează).
PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.__ din______________

Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. La punctul 13 alineatul (2) din Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,
nr. 8-10, art. 73), cuvintele „avocații parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului,
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului”.
2. La punctul 71 din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 cu privire
la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013) cu modificările și completările ulterioare, cuvintele
„Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
3. În Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249)
se modifică după cum urmează:
1) Punctul 54 alin. (1) din Anexa nr.1, după cuvintele „Curtea de Conturi” se completează cu
cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”;
2) Punctul 13 lit. d) din Anexa nr. 5, după cuvintele „Curtea de Conturi” se completează cu
cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
4. În Regulamentul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 493 din 07 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121,
art. 605) se modifică după cum urmează:
1) La punctul 60 cuvintele „avocaţii parlamentari, funcţionarii Centrului pentru Drepturile
Omului din Moldova, în condiţiile legii, precum şi membrii Consiliului consultativ şi persoanele care
îi însoţesc” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului, funcționarii Oficiului Avocatului Poporului, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii
și alte persoane care îi însoțesc în exercitarea atribuției de prevenire a torturii”.
2) La punctul 196 cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatul
Poporului”.
5. La punctul 5 din Regulamentul de activitate a Consiliului Consultativ pentru Adopții,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25 iulie 2011, (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 632) cu modificările ulterioare, cuvintele „Centrului pentru
Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”.
6. La punctul 2, Secțiunea a II-a din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26
decembrie 2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr. 238-242, art.1100) cu modificările ulterioare, cuvintele „Centrul pentru
Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.

7. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea
funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 371) cu
modificările ulterioare, compartimentul „Centrul pentru Drepturile Omului” se modifică și va avea
următorul cuprins
Oficiul Avocatului Poporului
A02
B08
B10
B05
B12
B13
C10
C11
C12
C16
C20
C21
C22

Secretar general
Şef direcţie
Şef secţie
Șef secție în cadrul direcției
Şef serviciu
Şef reprezentanță
Consultant principal
Consultant superior
Consultant
Contabil-şef
Specialist principal
Specialist superior
Specialist

22
18
17
16
16
–
15
10
7
16
7
4
3

–
–
–
–
–
–
–
–

8. Punctul 1 din note de la Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26 septembrie
2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea
instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților publice centrale și locale (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2012, nr. 205-207, art. 766), după cuvintele „Curtea de Conturi” se
completează cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporulu
9. La obiectivul 26 și 27, rubrica Autorități responsabile, din Planul de acțiuni pentru anii
2011-2015 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020),
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 1), cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu
cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
10. La punctul 3.3.2., la rubrica Responsabili, din Anexa nr. 2 la Programul Național privind
sănătatea mintală pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1025 din 28 decembrie
2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6-9, art. 35), cuvintele „Centrul pentru
Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
11. La punctul 11 alin. 36 din Regulamentul privind regimul de acces în sediul Guvernului,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 337 din 19 mai 2014, (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 127-133, art. 369) cuvintele „directorul Centrului pentru Drepturile Omului,
avocaţii parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului și adjuncții acestuia, Avocatul
Poporului pentru drepturile copilului”.

Notă informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele
Hotărîri ale Guvernului
2. Temeiul inițierii procesului de elaborare, autorul proiectului
La 3 aprilie 2014, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul), în vigoare din 9 mai 2014, care vine să consolideze capacitățile Centrului pentru Drepturile
Omului, actualul Oficiul Avocatului Poporului și a instituției Ombudsmanului în Republica Moldova.
Pentru asigurarea funcționalității Legii cu privire la Avocatul Poporului, precum și întru executarea art. 41 din
Legea respectivă, este necesară aducerea în concordanță a cadrului normativ existent cu prevederile Legii
menționate supra.
2. Principalele prevederi ale proiectului

Propunerile de modificare a cadrului normativ în vigoare țin, în mare parte de substituirea sintagmelor
„avocat parlamentar” în „Avocat al Poporului” și „Centrul pentru Drepturile Omului” în „Oficiul Avocatului
Poporului”.
În contextul instituirii funcției de Secretar general al Oficiului Avocatului Poporului se propune modificarea
cadrului normativ care reglementează regimul general al funcției publice și statutul funcționarului public.
Pentru a asigura o mai mare independență financiară funcționarilor Oficiului Avocatului Poporului se
propune majorarea salariilor astfel încît acestea să fie la nivelul funcționarilor din Parlament precum și era
specificat

în nota informativă la proiectul Legii cu privire la Avocatul Poporului. Astfel, se propune

completarea titlurilor funcțiilor și modificarea gradelor de salarizare în compartimentul „Centrul pentru
Drepturile Omului” din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea
funcționarilor publici.
3. Fundamentarea economico-financiară

Pentru implementarea normelor respective sunt necesare alocări de la bugetul de stat care sunt incluse în nota
informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
4. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie
Proiectul urmează să fie expediat spre expertiza anticorupție.
5. Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md și expediat spre consultare
instituțiilor interesate.

Viceministru

Nicolae Eșanu

