NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite,
principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr.155 din 21 iulie
2011, Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici, Legea nr.157 din 5 noiembrie 2015) este elaborat de către
Ministerul Justiției urmare a examinării executării Hotărîrii Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 415/19 din 20 iunie 2017 cu privire la urgentarea majorării
salariului funcționarilor publici și altor categorii de personal din sistemul
judecătoresc, inclusiv schimbarea statutului traducătorilor și arhivarilor din
instanțele judecătorești în funcționari publici.
În adresa Consiliului Superior al Magistraturii au parvenit o serie de cereri și
demersuri de la președinții, vicepreședinții instanțelor judecătorești, cît și de la
funcționarii publici care își desfășoară activitatea în cadrul acestora, în care, este
abordată situația critică care s-a format în sistem, pe motiv de necorespundere a
salariilor funcționarilor publici și a personalului auxiliar din sistem, funcțiilor
deținute, sarcinii de lucru și responsabilitățile ce le revin. La fel, salarizarea
insuficientă a acestor categorii de salarizați, a generat plecarea masivă a acestora
din funcție, motiv din care la moment, în instanțele de judecată, se atestă un număr
mare de funcții publice vacante și lipsa acută de specialiști în domeniu, problemă
ce se răsfrînge negativ asupra înfăptuirii actului de justiție.
Conform art. 46 alin. (2) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 cu privire la
organizarea judecătorească, în cadrul grefei se instituie, respectiv, subdiviziuni ale
grefierilor, asistenţilor judiciari, traducătorilor, interpreţilor, subdiviziuni pentru
generalizarea statisticii judiciare, pentru analiza, sistematizarea şi unificarea
practicii judiciare, precum şi subdiviziuni pentru documentarea şi asigurarea
desfăşurării procesului judiciar.
Prin urmare se propune completarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice,
aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, cu poziția C33 „Interpret/traducător
în instanța de judecată”.
Concomitent, cu aceeași poziție s-a completat anexa nr. 2 din Legea nr.48 din
22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. La aceeași
anexă se propune modificarea titlului secțiunii „Judecătoriile, inclusiv cea
militară” prin excluderea judecătoriei militare, care, potrivit articolului 1 alin.(3)
din Legea nr.76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor
judecătorești, și-a încetat activitatea din 1 aprilie 2017.
Pentru a nu crea eliberări în masă a interpreților/traducătorilor ca urmare a
punerii în aplicare a Art. II alin. (4) al Legii nr. 157 din 5 noiembrie 2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al
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Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de
urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii
judecătoreşti pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11
decembrie, Art. II s-a completat cu alin. (5) prin care interpreții/traducătorii din
limba română în rusă și viceversa, angajați pînă la intrarea în vigoare a legii
respective, continuă activitatea pînă la demisia sau concedierea lor.
Potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la
funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarii publici au dreptul să
beneficieze de condiții normale de muncă, precum și de un salariu corespunzător
complexității atribuțiilor funcției.
Astfel se propune majorarea gradelor de salarizare a asistenților judiciari cu 1
poziție și a grefierilor cu 2 poziții.
În acest context, promovarea și ulterioara implementare a proiectului de lege
va contribui la:
- majorarea salariilor personalului din sistemul judecătoresc;
- schimbarea statutului interpreților/traducătorilor;
- asigurarea unui serviciu public motivant;
- minimalizarea riscului de fluctuație a interpreților/traducătorilor angajați în
sistemul judecătoresc;
- atragerea și menținerea interpreților/traducătorilor calificați în serviciul
public;
- consolidarea
potențialului
și
ridicarea
profesionalismului
interpreților/traducătorilor, asistenților judiciari și grefierilor prin
remunerarea echitabilă funcțiilor deținute.
2. Fundamentarea economico-financiară.
Conform ultimelor modificări, prin Legea nr.155 din 21 iulie 2011 a fost
aprobat noul Clasificator uni al funcției publice, act normativ în care funcția de
interpret/traducător în instanțele judecătorești nu se regăsește ca funcție publică,
activitatea acestora referindu-se la personalul de deservire tehnică. Astfel, salariul
de funcție al traducătorului/interpretului care desfășoară activitate în instanțele
judecătorești, a fost stabilit în mărime de 1600-2100 lei potrivit Hotărîrii
Guvernului nr. 710 din 26 septembrie 2012 privind salarizarea personalului care
efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a
procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Potrivit Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (autorizarea și plata interpreților/traducătorilor) interpreții/translatorii
din judecătorii vor fi remunerați potrivit gradului de salarizare 5, treapta I în
mărime de 3000 lei, iar cei din Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea
Supremă de Justiție vor fi remunerați potrivit gradului de salarizare 9, treapta I în
mărime de 3800 lei.
Urmare a schimbării statutului interpreților/traducătorilor și majorării salariilor
acestora în bugetul de stat vor fi înregistrate cheltuieli suplimentare în mărime de
1.848.000 lei.
La fel, potrivit acestui proiect s-a mărit cu 2 poziții gradul de salarizare a
grefierilor, care potrivit treptei I vor fi remunerați în mărime de 3400 lei, iar
gradul de salarizare a asistenților judiciari cu 1 poziție.
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Drept urmare a modificării gradului de salarizare a grefierilor în bugetul de stat
vor fi înregistrate cheltuieli suplimentare în mărime de 2.174.400 lei, iar pentru
majorarea salariului asistenților judiciari – 1.324.800 lei.
Astfel, pentru punerea în executarea a acestui proiect vor fi necesare cheltuieli
suplimentare din bugetul de stat în mărime de 5.347.200 lei.
3. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative
învigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și
completarea altor acte normative.
4. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectulde lege a fost plasat pe pagina
web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”,
compartimentul „Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).
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