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Pentru modificarea și completarea  

unor hotărîri ale Guvernului 

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

 

În scopul executării prevederilor anexei nr.3 la 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, ale art.8 alin.(2) lit.c) din Legea  

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.2 alin.(2) din Legea nr.80 din 7 mai 

2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică (Monitorul Oficial al   Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, 

art.357), cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr.3 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, precum și ale art.30 lit.b) din Legea nr.136 din 17 iunie 

2016 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr.306-313, art.645), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică și completează după cum urmează: 

1) la punctul 12, cuvintele „secretarului general al Guvernului și” se 

exclud, iar în final se completează cu textul „ , Avocatului Poporului și al 

primarului general al municipiului Chişinău”; 

2) la punctul 13, litera c) va avea următorul cuprins:  

„c) secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului, 

secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al 

conducătorului autorității administrative”;  

3) la punctul 14, litera i) se exclude. 
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2. Din compartimentul „Aparatul preturilor mun. Chişinău” din anexa  

nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea 

funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  

nr.104-108, art.371), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud 

următoarele poziții: 

  
„B37 Pretor al sectorului 19 

B37 Vicepretor al sectorului 16”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă Informativă

la proiectul hotărîrii „Pentru modificarea şi 
completarea unor hotărîri ale Guvernului”

Numele autorului, scopul si obiectivele proiectului

Proiectul de hotărîre a fost elaborat de Cancelaria de Stat în vederea executării 
prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar, Legii nr.l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la 
statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Legii 

nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, precum 

şi art.30 lit.b) din Legea nr.136 din 17 iunie 2016 privind statutul municipiului 
Chişinău.

Principalele prevederi ale proiectului

Proiectul prevede operarea modificărilor de rigoare în Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158- 

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” şi 

Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 ’’Privind salarizarea funcţionarilor 

publici”, prin:

- excluderea Secretarului general al Guvernului din categoria posturilor ce 
beneficiază de cabinet al persoanei ce exercită funcţia de demnitate publică cu 
includerea acesteia, inclusiv a Secretarului general adjunct al Guvernului şi 

Secretarului general de stat al ministerului la categoria funcţiilor publice de conducere 

de nivel superior;
- abrogarea prevederilor ce stabilesc funcţia de pretor şi vicepretor al sectorului 

municipiului Chişinău, ca funcţii publice de conducere, avînd în vedere că acestea au 

devenit de demnitate publică;

- transpunerea normelor ce stabilesc dreptul Avocatului Poporului şi primarului 

general al municipiului Chişinău de a beneficia de cabinet al persoanei ce exercită 

funcţia de demnitate publică.

Fundamentarea economico-financiară

Realizarea prevederilor proiectului implică cheltuieli financiare care vor fi 

acoperite din contul bugetului de stat.

Consultarea publică a proiectului

In conformitate cu prevederile Legii nr.317/2003, proiectul se remite Centrului 

Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei pentru a fi supus expertizei anticorupţie 

şi, respectiv juridice.

s t

Secretar general al Guvernului Lilia PALII
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