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Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza propunerilor prezentate la ședința comună din 14.04.2015 pentru reconfirmarea avizelor) 
 

Nr.  Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1. Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

(propunere 

prezentată în 

procesul de 

reconfirmare 

a avizelor din 

martie 2015, 

scrisoare 

nr.1267 din 

22.04.2015) 

La Art. V din proiect: 

Salarizarea angajaţilor din instituţiile finanţate de la 

buget se efectuează conform condiţiilor de salarizare 

specificate în Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.  

Alineatul (2) al Art. l. din Lege stabileşte că. 

prevederile prezentei legi se aplică persoanelor care deţin 

funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de 

magistrat), persoanelor cu funcţii specifice apărării 

naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, prevenirii şi 

combaterii corupţiei, precum şi persoanelor angajate în 

bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare. 

Noţiunea ”unităţile bugetare" înglobează în sine toate 

instituţiile finanţate de la buget, fără ca în lege să fie 

enumerate denumirile concrete ale instituţiilor. 

Astfel, nu este necesar de a completa alin. (2) al Art. l 

din Legea 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu sintagma 

„conducerii şi personalului didactic al Institutului Naţional 

al Justiţiei". 

Se acceptă. 

Urmare a propunerilor prezentate la ședința comună din 14 

aprilie 2015, articolul V, care prevederea completări pentru 

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar a fost exclus din 

proiect.  

2. La Art. V din proiect: 

Ca parte componentă a legii sus-numite este şi anexa 

nr. 11 în care sînt indicate salariile lunare ale cadrelor 

didactice şi ale corpului profesoral din învăţămînt. 

Totodată, atenţionăm faptul că, potrivit Codului 

educaţiei, nu există funcţie de „personal didactic". Aceasta 

este o categorie de personal la care se atribuie următoarele 

funcţii: asistent universitar si formator, iar la personalul 

Se acceptă. 

Urmare a propunerilor prezentate la ședința comună din 14 

aprilie 2015, Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nu va fi 

completată cu prevederi referitoare la salarizarea conducerii și 

personalului INJ. 

Articolul V, care prevederea completări pentru Legea nr. 

355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 
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științifico-didactic se atribuie: lector universitar, 

conferenţiar universitar şi profesor universitar. 

Reieşind din acestea, considerăm că salariile lunare 

pentru funcţiile de conducere a Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a personalului didactic urmează a fi stabilite în 

anexa nr. 11 la lege, prin completarea acesteia cu un 

compartiment separat, după cum urmează: 

 

Institutul National al Justiţiei  

Director 4800 

Director adjunct 4560 

Profesor universitar 3600 

Conferenţiar universitar 3240 

Lector universitar, formator 3000 
 

salarizare în sectorul bugetar a fost exclus din proiect.  

 

3. Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

(propuneri 

prezentate 

după ședința 

comună din 

14.04.2015) 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

reexaminat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative ( Legea nr.514-XIII din 6 

iulie 1995, nr.47-XIII din 19 iulie 1996 ş.a.) şi îşi 

reconfirmă poziţia expusă în avizul precedent. 

Salarizarea angajaţilor din instituţiile finanţate de la 

buget se efectuează conform condiţiilor de salarizare 

specificate în Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. 

Alineatul (2) al art. l. din lege stabileşte că. prevederile 

prezentei legi se aplică persoanelor care deţin funcţii de 

demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat), 

persoanelor cu funcţii specifice apărării naţionale, 

securităţii statului şi ordinii publice, prevenirii şi 

combaterii corupţiei, precum şi persoanelor angajate în 

bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare. 

Noţiunea „unităţile bugetare" înglobează în sine toate 

instituţiile finanţate de la buget, fără ca în lege să fie 

enumerate denumirile concrete ale instituţiilor. 

Se acceptă. 

Articolul V, care prevederea completări pentru Legea nr. 

355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar a fost exclus din proiect. 
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Astfel, nu este necesar de a completa Legea 355-XVI 

din 23 decembrie 2005 cu anexa nr.13 prin care să fi 

reglementat salariul lunar doar pentru personalul 

Institutului Naţional al Justiţiei. Respectiv, propunem ca 

Art. V din proiect să fi exclus. 

4. La Art. VI: 

la pct.5 considerăm că, de recompensă pentru 

participare la şedinţele Consiliului pot beneficia doar 

persoanele fără statut de persoană cu funcţie de demnitate 

publică sau funcţionar public. Totodată, cuantumul 

indemnizaţiei urmează a fi stabilit în limita a 150-200 lei. 

Se acceptă. 

A fost stabilită recompensa în mărime de 200 lei. 

5. La Art. VI: 

la pct. 11, alineatul (3) al art. 11 urmează a fi exclus, 

deoarece pentru instituţiile finanţate de la buget condiţiile 

de salarizare sunt reglementate prin lege şi acte normative 

ale Guvernului. 

Se acceptă. 

Limita plafoanelor pentru formatorii care nu se regăsesc în 

rețeaua de formatori a INJ nu va mai fi stabilită de Consiliu, ci 

de Guvern. 

6. Propuneri 

prezentate în 

cadrul 

ședinței 

comune din 

14.04.2015 

Redactarea Art. VI pct. 5, în partea ce se referă la 

salarizarea membrilor Consiliului INJ. Stabilirea 

remunerării doar pentru membrii Consiliului care nu sînt 

desemnați de careva instituții/autorități. 

Se acceptă. 

După excluderea modificărilor la Legea nr. 355-XVI din 23 

decembrie 2005, articolul VI a devenit articolul V.  

Pct. 5 care se referă la salarizarea membrilor Consiliului a 

fost redactat conform recomandărilor ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei. a se vedea comentariul de la pct. 

4 din prezenta sinteză. 

7. La Art. VI, pct. 11, de prevăzut că plafoanele de 

salarizare a personalului didactic se stabilesc de Guvern. 
Se acceptă. 

După excluderea modificărilor la Legea nr. 355-XVI din 23 

decembrie 2005, articolul VI a devenit articolul V.  

Noul articol 11 al Legii 152 din 8 iunie 2006 privind INJ 

prevede expres faptul că Directorul, directorii adjuncți şi 

formatorii Institutului, inclusiv formatorii care nu se regăsesc 

în rețeaua de formatori ai Institutului, cu excepţia persoanelor 

detaşate, sînt salarizaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 

355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar. Din art. 24, alin. (1) și alin. (3) 
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al acestei legi rezultă că categoriile concrete se salarizare se 

stabilesc de Guvern.  

Drept urmare, plafoanele de salarizare a personalului 

didactic vor fi stabilite de către Guvern. 

8. Substituirea noțiunii de „personal didactic” cu 

noțiunea de „formatori”. 
Se acceptă. 

Textul proiectului a fost redactat. 

9. Excluderea Art. V, care se referă la modificarea Legii 

nr. 355 din 23 decembrie 2005. 

 

Se acceptă. 

Articolul V, care prevederea completări pentru Legea nr. 

355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar a fost exclus din proiect. 

10. De stabilit norma didactică pentru formatorii INJ. Se acceptă. 

Norma didactică pentru formatorii din INJ va fi stabilită de 

către Guvern. În acest sens, proiectul prevede completarea 

corespunzătoare pentru art. 10alin. (5) din Legea nr. 152 din 8 

iunie 2006 privind INJ. 

11. Prezentarea de către INJ a următoarei informații: 

rețeaua de formatori naționali și internaționali, calculul 

fondului de salariu pe anul precedent pentru toți angajații, 

cu excepția personalului tehnic 

Se acceptă. 

INJ a prezentat informația solicitată, care a fost remisă 

tuturor participanților la ședința din 14 aprilie 2015. Drept 

urmare, din proiect au fost exclus Articolul V, care prevederea 

completări pentru Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar cu 

prevederi referitoare la salarizarea conducerii și formatorilor 

INJ. 

12. Completarea Notei informative la rubrica 

„Fundamentarea economico-financiară” cu informație 

detaliată despre costurile implementării proiectului. 

Se acceptă. 

Nota informativă a fost completată și actualizată. 

 

 

 

 

Ministru                                                   Vladimir GROSU 


