
Notă informativă  

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 
1. Temeiul inițierii procesului de elaborare, autorul proiectului 

Proiectul propus este elaborat pentru a ajusta cadrului legal existent la prevederile Legii nr. 52 din 3 

aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), precum și întru executarea art. 41 din 

Legea respectivă. 

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 astfel încît să fie incorporată și această funcție. 

În vederea garantării drepturilor și libertăților omului inclusiv și a persoanelor din  staționarele de 

psihiatrie se propune ca plîngerile depuse de acestea să fie transmise spre examinare  Avocatului 

Poporului care se bucură de o doză sporită de încredere și independență. 

Se propune completarea Codului de procedură penală astfel încît, Avocatul Poporului, Avocatul 

Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului și funcționarii Oficiului 

Avocatului Poporului, să nu fie citați și ascultați ca martori referitor la faptele care le-au devenit 

cunoscute în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale. O astfel de prevedere este absolut necesară 

pentru a asigura confidențialitatea informației deținute de către aceste persoane și de a spori 

încrederea cetățenilor. 

Pentru a asigura o mai mare independență financiară Avocatului Poporului se propune majorarea 

salariului acestuia.  

3. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea reformei structurale a Centrului pentru Drepturile Omului, actualul Oficiul 

Avocatului Poporului, presupune majorarea statelor de personal și ajustarea salariilor funcționarilor 

publici ai instituției la salariile funcționarilor din aparatele centrale ale ministerelor.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, se propune majorarea statelor de personal cu 10 unități și 

modificarea gradelor de salarizare pentru funcționarii publici ai Oficiului Avocatului Poporului 

raportate la sarcinile și atribuțiile funcțiilor ocupate. Totodată, se planifică elaborarea unei noi 

structuri a instituției, care va fi compusă din 4 direcții, 1 secție, 4 servicii și 4 reprezentanțe 



teritoriale. Oficiul va fi condus de un secretar general. 

În rezultatul estimării resurselor financiare suplimentare necesare  pentru implementarea proiectului 

s-a constatat că diferența dintre bugetul prognozat pentru 2015 și cel care va fi necesar pentru 

achitarea salariilor conform prevederilor noi va constitui circa 1 670 000 lei.  

Această sumă  include contribuția de asigurare social (23%) și prime de asigurare medicală (4%), 

ținîndu-se cont de majorarea statelor de personal cu 10 unități, modificarea grilei de salarizare, 

instituirea funcției de secretar general al Oficiului și  modificarea structurii instituției. La fel, în 

această sumă sunt incluse și salariile Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile 

copilului precum și doi adjuncți. 

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: Cancelaria de Stat, Procuratura Generală, Oficiul Avocatului 

Poporului, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul 

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

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. 
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