Notă informativă
la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014
cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
1. Temeiul inițierii procesului de elaborare şi finalităţile urmărite
La 3 aprilie 2014, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul), în vigoare din 9 mai 2014. Ulterior, prin sesizarea nr. 42a/2014 depusă la
Curtea Constituţională, avocatul parlamentar a contestat prevederea art. 21 alin. (5) lit. e) conform
căreia, nu este primită spre examinare cererea depusă Avocatului Poporului de către o persoană
declarată incapabilă prin hotărîre judecătorească.
Prin Hotărîrea nr. 27 din 13 noiembrie 2014, Curtea Constituţională recunoaşte neconstituţională
prevederea de la lit. e), a alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul). Astfel, elaborarea proiectului respectiv este dictată de necesitatea abrogării acestei
norme.
La fel, în procesul de elaborare a modificărilor la legislaţie pentru concordarea cu Legea 52, au
fost depistate unele lacune în ceea ce ţine de garanţiile sociale ale Avocatului Poporului, fiind propuse
modificări în acest sens.
2. Principalele prevederi ale proiectului
În vederea asigurării principiului egalităţii în faţa legii şi întru respectarea angajamentelor
asumate, în special, prin ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, se
propune abrogarea prevederii declarate neconstituţionale prin Hotărîrea nr. 27 din 13 noiembrie 2014.
La fel, se propune modificarea art. 13. Dat fiind faptul că funcţia de Avocat al Poporului este una
de demnitate publică, se propune ca garanţiile acestuia să fie cele stabilite în Legea nr. 199 din 16
iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Or, actualmente, Legea nr.
544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului nu stabileşte careva garanţii sociale separat
pentru judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, mai mult ca atît, garanţiile prevăzute de această lege sunt
specifice pentru o funcţie ocupată permanent şi nu pentru una pe mandat.
În ceea ce ţine de salarizare, considerăm că prevederi separate privind salarizarea Avocatului
Poporului trebuie să se conţină în legea cadru şi anume în Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Modificarea propusă este rezonabilă şi din
perspectiva art. 15 alin. (7) din Legea nr. 52 care prevede că adjuncţii Avocatului Poporului
beneficiază de protecţie de stat şi de garanţii sociale în conformitate cu prevederile art. 13, or, nu
poate adjunctul Avocatului Poporului să beneficieze de acelaşi salariu ca şi ultimul.
Mai mult ca atît, prevederile art.13 sunt inaplicabile în partea ce ţine de plata pensiei, dat fiind
faptul că pensiile judecătorilor sunt pentru vechime în muncă şi impun un stagiu de cotizare care
depăşeşte ca perioadă mandatul Avocatului Poporului.
3. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul nu implică alocări suplimentare din bugetul de stat.
4. 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.
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