NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea
anexei nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea anexei nr. 2 din Hotărîrea
Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 este elaborat de către Ministerul Justiției în
comun cu aparatul administrativ al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată
de Stat în vederea concretizării formulei de calcul și destinației sporului oferit personalului
oficiilor teritoriale și a Aparatului administrativ al Consiliului Național pentru Asistența
Juridică Garantată de Stat pentru complexitatea activității privind acordarea asistenței
juridice garantate de stat.
Analizând mecanismul actual de salarizare, s-a constatat că, în formula de calcul nu
este inclus sporul de până la 50 la sută din salariul de funcţie prevăzut în pct. 1 din nota
Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 care urmează a fi
achitat „personalului de conducere şi specialiştilor oficiilor teritoriale pentru complexitatea
activităţii de serviciu privind acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi
pentru ameliorarea calităţii şi eficienţei acestei activităţi". Motivul eludării acestui spor este
inclusiv caracterul echivoc al normei, or, formula „sporul respectiv”, care în principiu
vizează sporul acordat personalului de conducere şi specialiştilor din direcţiile şi secţiile
Institutului Național al Justiției antrenate nemijlocit în organizarea procesului de instruire
este incertă în privința scopului pentru care se acordă și cuantumului acestuia, în raport cu
alte autorități (oficiile teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată
de Stat).
De asemenea, actuala redacție a pct. 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
1108 din 25 septembrie 2006 este una depăşită de timp şi nu acoperă integral toate categoriile
de angajaţi din cadrul sistemului. Astfel, anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 1108/2006 a
fost introdusă prin Hotărârea Guvernului nr. 9 din 2 ianuarie 2007. Ulterior, au fost aprobate
modificări în ceea ce priveşte funcţiile şi categoriile de salarizare.
Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
a intrat în vigoare la 1 iulie 2008. În redacţia inițială a legii nu a inclus o astfel de structură,
precum Aparatul administrativ al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată
de Stat şi funcţia de director executiv, aceste modificări fiind operate prin Legea nr. 112 din
18 mai 2012, intrate în vigoare la 20 iulie 2012.
În conţinutul pct. 1 din nota Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1108 din 25
septembrie 2006 se face referire expres numai la „personalul de conducere şi specialiştii
oficiilor teritoriale deși în titlul anexei se regăsește funcțiile de director executiv şi
personalul Aparatului administrativ.
Totodată, sunt mai puţin reuşite şi alte formulări din pct. 1, unele fiind neclare, iar
alte interpretabile. Spre exemplu, sintagma „specialiştii oficiilor teritoriale" în condiţiile în
care în cadrul Oficiilor activează consultanţi, contabili şefi şi doar un singur specialist, sau
sintagma „pentru complexitatea activităţii de serviciu privind acordarea asistenţei juridice
garantate de stat", or, personalul angajat în cadrul Aparatului administrativ şi Oficiile
teritoriale, nu se implică nemijlocit în acordarea asistenţei juridice garantate de stat, această
asistenţă fiind acordată de avocaţi şi parajurişti contractaţi în acest sens de către Oficiile
teritoriale. Misiunea personalului angajat în cadrul Consiliului, este de a organiza şi
administra procesul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, dar nu de a acorda
această asistenţă nemijlocit.
Din considerentul că reglementările curente cu privire la acordarea sporului pentru
complexitatea activității este unul confuz în privința destinației acestuia precum și lacunar

în partea ce ține de stabilirea cercului de destinatari, din 2008 până în prezent, personalul
Oficiilor teritoriale şi Aparatului administrativ al Consiliului Național pentru Asistență
Juridică Garantată de Stat nu au beneficiat de acest spor, nefiind alocate mijloace financiare
în acest sens.
Includerea acestui spor în formula de calcul al salariului va contribui la majorarea
remunerării angajaţilor din sistemul de asistență juridică garantată de stat, oferind funcţiilor
respective mai multă atractivitate şi competitivate.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Dat fiind faptul că, norma de la pct. 1 din nota Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 1108 din 25 septembrie 2006 se referă la salarizare, ea trebuie sa fie clară şi explicită şi
să nu lase loc de interpretări. În această ordine de idei, se impune necesitatea ajustării textului
normei din pct. 1 din nota Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie
2006.
Astfel, prin proiect se propune concretizarea beneficiarilor sporului pentru
complexitatea organizării instruirii şi perfecţionării profesionale a judecătorilor,
procurorilor, precum şi altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei - personalul de
conducere şi specialiştii din direcţiile şi secţiile Institutului Național al Justiției.
Pentru a oferi o reglementare clară și autonomă cuantumului, scopului și
destinatarilor sporului pentru complexitate în raport și cu autoritățile din care fac parte
beneficiarii, se propune expunerea, în redacție nouă, celei de-a doua propoziție din pct. 1 la
Anexa nr. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006, stabilind că „pentru
complexitatea activității de organizare și administrare a procesului de acordare a asistenței
juridice garantate de stat, coordonatorii și personalul angajat în cadrul Oficiilor teritoriale
ale Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, directorul executiv și
personalul angajat în cadrul Aparatului administrativ beneficiază de un spor în mărime de
pînă la 50 la sută din salariul de funcție ținînd cont de sporul pentru vechime în muncă”.

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în
vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate
În urma aprobării proiectului Hotărîrii de Guvern nu va fi necesară modificarea sau
completarea cadrului normativ conex.

Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect solicită cheltuieli din contul bugetului de stat în
sumă de 806 mii lei anual.
În cazul aprobării Hotărîrii în termeni proximi, pentru acordarea sporului pentru
complexitatea activității de organizare și administrare a procesului de acordare a asistenței
juridice garantate de stat în următoarele 5 luni ale anului 2017, ar fi necesare mijloace
financiare în sumă de 335,83 mii lei.

Respectarea transparenței decizionale
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md, compartimentul Transparența
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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