
Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărîrii Guvernului „ Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului”. 
 

Instituția Nr. 

obiecți

ei 

Conținutul obiecției Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul Finanțelor 1. Se va exclude pct.7 şi 8 din anexa la proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la 

aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului". 

Nu se acceptă 

Excluderea pct.7 nu este relevantă 

deoarece luînd în considerare că 

instituția avocatului poporului se 

restructurează, este necesar ca 

termenulCentrul pentru drepturile 

Omului să fie substituit cu termenul 

Oficiul Avocatului Poporului. 

În ceea ce se referă la pct.8, 

excludereaacestuianu se acceptă, 

datfiindfaptulcăpotrivitLegii nr. 48 din 

22.03.2012 privindsistemul de 

salarizare a funcţionarilorpublici, 

înanexa nr. 2 la 

compartimentulCentrulpentrudrepturile

omului, se indicăaceleașisalarii ca 

șiînproiectulLegiipentrumodificareașico

mpletareaunoracte legislative. Se 

propunedoar la 

rubricaȘefreprezentanțăsă se 

indicecoeficientul 13, iar la 

contabilșefcoeficientul 10, așa cum 

estereglementatînprezentînlegeamențio

natămaisus. 

Centrul pentru 

drepturile omului 

 

2. Se propunecompletareaproiectuluiHotărîriiGuvernuluicuprivire la 

aprobareamodificărilor ce se opereazăînuneleHotărîri ale Guvernuluicu un punctnou, 

punctul 12,  cuurmătorulconținut: 

”Punctul 90 regulamentulcuprivire la 

asigurarearegimuluisecretîncadrulautoritățilorpubliceși al altor persoanejuridice, 

aprobatprinHotărîreaGuvernuluinr. 1176 din 22 decembrie 2010, dupăcuvintele 

Se acceptă 



”președinteleCurții de Conturi” se completeazăcucuvintele 

”AvocatulPoporuluișiadjuncțiiAvocatuluiPoporului”.  

Aceastăpropunerederivădnprevederile art. 12 alin. 1)  lit. b) dinLegeacuprivire la 

AvocatulPoporuluinr. 52  din 03.04.2014, careprezumăimplicitacces la  secretul de stat. 

Cancelaria de Stat 2. Pct. 3 alin.2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului urmează a 

fi exclus, întrucît anexa nr.5 a fost abrogată, iar la pct.7 la poziția B13 Șef reprezentanță 

urmează a fi indicat gradul de salarizare 16, pentru a se conforma prevederilor de la art. 

XXVI din Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

Nu se acceptă 

Potrivit HG din12.02.14, 

MO42/17.02.14 art.126, înanexa nr. 

5 au fostefectuateunelemodificări, 

darnicidecumaceasta nu a 

fostabrogatăFormularulîn variant 

nouăîlgăsițiaicilex.justice.md/UserF

iles/File/2014/mo42md/anex.5_201.
doc  

Ministerul Economiei 3. În temeiul legal se va indica numărul și data adoptării legii la care se face referință. Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viceministru Nicolae Eșanu 


