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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 
articolului 67 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică  

și statutul funcționarului public 
------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea articolului 67 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și 
statutul funcționarului public. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
 

Contrasemnează: 
 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 
la proiectul de lege pentru modificarea articolului 67 din Legea nr. 158/2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 67 

din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 
public, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 13 din 29 ianuarie 2020) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 
Cu referire la afirmația autorilor proiectului potrivit căreia prevederile 

articolului 67 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public ar limita autonomia organizațională a autorităților publice 

locale, este relevantă Hotărârea Curții Constituționale nr. 10/2013.  

Astfel, în punctele 55 și 56 din hotărârea menționată, Curtea a specificat că 
„prin articolul 96 alin. (1), Constituția abilitează Guvernul cu atribuția de a 
exercita conducerea generală a administrației publice. În calitate de autoritate 
publică de competență materială generală, Guvernul dispune de atribuții 
executive în toate ramurile şi în toate domeniile activității administrative. Prin 
norma constituțională, Guvernului i se incumbă atât conducerea generală a 
administrației publice centrale, cât şi conducerea generală a administrației 
publice locale, ca părți componente ale administrației publice” și că „Legea 

Supremă nu conține, însă, reguli aplicabile diferențiat autorităților administrației 
publice locale”.  

De asemenea, în punctele 58-60 din hotărârea prenotată, Curtea constată 
că „regulile principale, după care trebuie să se conducă autoritățile administrației 
publice locale, sunt expuse în art. 113 alin. (3) din Constituție, care stipulează că 
raporturile dintre autoritățile administrației publice locale au la bază principiile 
autonomiei, legalității şi colaborării în rezolvarea problemelor comune”, că 

„principiul autonomiei locale nu presupune totala independență şi competența 
exclusivă a autorităților publice din unitățile administrativ-teritoriale, acestea 

fiind obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg 
teritoriul țării şi dispozițiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor 
naționale” și că „principiul constituțional al autonomiei locale oferă unităților 
administrativ-teritoriale posibilitatea de a se autoguverna la nivel local, sub 

rezerva de a nu aduce atingere autonomiei altor colectivități locale şi intereselor 
generale ale națiunii şi statului, propriile interese de a nu fi mai largi şi în 
contradicție cu acestea”.  

În același timp, este necesar a preciza că, în vederea implementării corecte 
și uniforme a cadrului normativ de reglementare a activității în serviciul public, 
legiuitorul a stabilit la articolul 11 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția 
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publică și statutul funcționarului public competența Guvernului privind 
managementul funcției publice și al funcționarilor publici.  

Totodată, menținerea implicării statului în procesul de stabilire a titlurilor 

de funcții publice/posturi la nivel local este necesară și în contextul impactului 
substanțial al noului sistem de salarizare, instituit prin Legea nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, asupra bugetelor locale, 

pentru asigurarea cheltuielilor de personal la nivel local, fiind necesare alocări 
considerabile de fonduri din bugetul de stat. 

Or, sistemul centralizat privind evidența datelor despre angajații încadrați 
în autoritățile publice, statele de personal și schemele de încadrare, elaborate în 
baza acestora, reprezintă unicul instrument veridic de reflectare a datelor și de 

verificare a situației la nivel local. 
Astfel, având în vedere sarcina atribuită Guvernului în domeniul 

managementului funcției publice și al funcționarilor publici, norma legală 

potrivit căreia autoritățile publice specificate în anexa nr. 1 la legea menționată 

vor completa formularul-tip al statului de personal şi îl vor înainta spre avizare în 

modul stabilit de Guvern nu limitează autonomia autorităților publice locale.    


