
 

Proiect 

 

 

HOTĂRÎRE 

Cu privire la aprobarea modificărilor 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea  nr. 52  

din  03 aprilie 2014 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 cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice 

și al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145, art 686), punctul 90 după cuvintele 

”președintele Curții de Conturi” se completează  cu cuvintele ”Avocatul Poporului și adjuncții 

Avocatului Poporului”.  
 

5. 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”. 

6. 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”. 

 

7. 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”. 

 

8. 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 Secretar general  19 - 

B08 Şef direcţie 15 – 

B10 Şef secţie 13 – 

B05 Șef secție în cadrul direcției 12  

B12 Şef serviciu 10 – 

B13 Şef reprezentanță 13  

C10 Consultant principal 10 – 

C11 Consultant superior 7  

C12 Consultant 6 – 

C16 Contabil-şef 10 – 

C20 Specialist principal 6  

C21 Specialist superior 4 – 

C22 Specialist 2 – 

 

9. 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 Poporului”. 

10. 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”. 

11. 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”. 

12. 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 

 

1. 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 

Recomandările Centrul Național Anticorupție au fost incluse în sinteza cu privire la analiza recomandărilor. 

5. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md  și a fost consultat 

cu următoarele autorități: Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Procuratura Generală, Ministerul Muncii, 

http://www.justice.gov.md/


Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,  Ministerul Afacerilor 

Interne, precum și societatea civilă. 

 

 

Viceministru                                                                    Nicolae Eșanu          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


