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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

----------------------------------------------------------- 

 
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

 
 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

din                               2018 

    

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru  

modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 42 din 

21 februarie 2018) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică 

următoarele. 

Potrivit dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită 

cheltuieli financiare și de altă natură, proiectul actului legislativ trebuie însoțit de 

fundamentarea economico-financiară. 

Astfel, autorul urma să identifice sursele de finanțare pentru normele noi 

propuse fie prin indicarea unor surse de venituri suplimentare, fie prin reducerea 

cheltuielilor angajate. Or, propunerea respectivă contravine atît Constituției 

Republicii Moldova, care interzice aprobarea cheltuielilor bugetare fără stabilirea 

sursei de finanțare, cît și cadrului regulator în procesul bugetar (Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014), potrivit 

căruia pe parcursul anului bugetar nu pot fi puse în aplicare decizii care duc la 

majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este 

prevăzut în buget.   

Una dintre prioritățile Guvernului este reformarea sistemului de salarizare 

în sectorul bugetar, cu elaborarea şi implementarea unui sistem unitar de 

salarizare în vederea asigurării unei salarizări transparente, echitabile şi orientate 

spre performanţă. Ca urmare a reformei salariale în sectorul bugetar, va fi 

revizuită politica salarială şi va fi elaborat proiectul unei noi legi privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar, în cadrul căruia Guvernul va examina 

propunerile de modificare a salariilor angajaților instituției respective.  

Cît privește salariile propuse pentru funcțiile de director și director adjunct 

al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, se menționează că 

utilizarea salariului mediu pe economie ca indicator de referință la calcularea 

salariilor în sectorul bugetar este o practică defectuoasă, care creează dificultăți 

în prognozarea și asigurarea stabilității salariilor angajaților, precum și a  

alocațiilor bugetare prevăzute în acest scop. Totodată, majorarea salariilor unor 

funcții de demnitate publică urmează a fi abordată într-un cadru complex, 

împreună cu alte funcții de demnitate publică din stat. 

În acest context se propune intervenirea în actele legislative prevăzute în 

proiect în măsura în care aceasta nu modifică condițiile actuale de salarizare a 

angajaților structurii respective în cadrul Centrului Național Anticorupție, cu 

excepția funcțiilor noi de demnitate publică. 
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Astfel, se propun următoarele modificări la proiect: 

Articolul II va avea următorul cuprins: 

„Articolul II. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006,  

nr. 35-38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 1 alineatul (2), după textul „prevenirii și combaterii 

corupției,” se introduce textul „spălării banilor și finanțării terorismului,”. 

2. Denumirea capitolului III se completează în final cu textul „ , a 

conducerii Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”. 

3. La articolul 6 alineatul (21), după textul „Centrul Național 

Anticorupție,” se introduce textul „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării 

Banilor,”. 

4. Articolul 21:  

la alineatul (1), după textul „Centrului Național Anticorupție,” se 

introduce textul „funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului 

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,”; 

la alineatul (3), după textul „Centrului Național Anticorupție,” se 

introduce textul „funcționarilor publici cu statut special din cadrul Serviciului 

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,”. 

5. La articolul 211:  

după cuvintele „Centrului Național Anticorupție” se introduce textul 

„ , funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor”;  

prima propoziție se completează în final cu cuvintele „și spălării banilor”. 

6. La articolul 22 alineatele (2) și (4), după cuvintele „Centrului Național 

Anticorupție” se introduce textul „ , Serviciului Prevenirea și Combaterea 

Spălării Banilor”; 

7. La anexa nr. 3, după compartimentul „Centrul Național Anticorupție” 

introduce următorul compartiment: 
 

  „Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 

Director 10500 

Director adjunct 9500”. 
 

8. Anexa nr. 7 se completează în final cu următorul compartiment: 

 „IX. Funcţiile funcționarilor publici cu statut special din  

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor  

Şef direcţie 1600–2350 

Şef secţie, şef serviciu 1500–2250 

Inspector principal 1200–1800 

Inspector superior 1100–1650 
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Inspector 1000–1500”.” 
 

Se propune ca articolul III să aibă următorul cuprins: 

„Articolul III. – În anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, după 

compartimentul „Centrul Național Anticorupție” se introduce următorul 

compartiment: 
 

„Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 

B08 Şef direcţie 18 – 

C10 Consultant principal 15 – 

C11 Consultant superior 10 – 

C12 Consultant 8 – 

C16 Contabil-şef 16 –”. 
 

Articolul IV se va exclude. 

Costul proiectului în formularea propusă, în condițiile efectivului de 

unități prevăzut actualmente pentru Serviciul prevenirea si combaterea spălării 

banilor din componența Centrului Național Anticorupție (18 unități de personal),  

se estimează la 0,8 mil. lei cheltuieli suplimentare în calcul anual, legate de 

introducerea a 3 funcții noi de demnitate publică. 

Astfel, proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative se susține în condițiile modificărilor propuse. 
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