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Proiect  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

Hotărîre nr.___ 

din ________________ 

Chișinău 

 

Pentru aprobarea Avizelor asupra amendamentelor la proiectul de lege privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și la proiectul de lege pentru 

executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar  

 

 

Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Republicii Moldova: 

Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, conform anexei nr. 1. 

Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru executarea articolului 30 

din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform anexei nr. 2. 

  

 

PRIM-MINISTRU                                                                     Pavel FILIP 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor 

Ministrul justiției 
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Anexa nr. 1 

la hotărîrea Guvernului 

nr. ___ din ___iunie 2018 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul de lege 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 

 Guvernul a examinat amendamentele înaintate de către deputați şi comisiile 

permanente din Parlament la proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar (inițiativa legislativă nr. 397 din 13 noiembrie 2018) şi comunică 

următoarele.  

 Amendamentele propuse atrag după sine majorarea cheltuielilor, impactul cărora 

nu a fost prevăzut în cadrul de resurse planificat pentru implementarea legii. Astfel, nu se 

susțin următoarele amendamente: 

1. Amendamentul SS nr. 84 din 19.11.2018.  

2. Amendamentul AB nr. 03/11 din 16.11.2018. 

3. Amendamentul AB nr. 02/11 din 16.112018. 

4. Amendamentul NJ nr. 18/09 din 15.11.2018. 

5. Amendamentul ȘtC nr. 521 din 15.11.2018. 

6. Amendamentul SS nr 82 din 19.11.2018. 

  

 Amendamentele susținute integral în varianta propusă: 

1. Amendamentul FPD6 nr. 81 din 16.11.2018. 

2. Amendamentul AB nr. 01/11 din 16.11.2018. 

3. Amendamentul ȘtC nr. 531 din 19.11.2018. 

4. Amendamentul SS nr. 81 din 19.11.2018. 

 

 De asemenea, se expun amendamentele susținute parțial, care nu atrag creșterea 

cheltuielilor de implementare a legii și propun modificări redacționale: 

1. Amendamentul VB nr. 60 din 19.11.2018. 

2. Amendamentul ȘtC nr. 529 din 19.11.2018, parțial din contul diminuării 

valorii de referință. 

3. Amendamentul AG nr. 43 din 16.11.2018. 

4. Amendamentul CP nr. 45 din 1511.2018. 

5. Amendamentul CD nr. 39 din 15112018. 

 

Guvernul înaintează unele propuneri suplimentare la proiectul legii, după cum 

urmează: 
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1. În articolul 28 se propune de a exclude norma ce ține de achitarea premiului 

anual pentru rezultatele activității din anul 2018 în luna decembrie curent. 

2. În alineatul (5) din art. 12, sintagma „pentru funcțiile de conducere a unității 

bugetare” se substituie prin cuvintele „pentru conducătorii unității bugetare”. 

3. În punctul 9 la Tabelul 2 din Anexa nr. 3, după textul „funcționarii publici 

responsabili de elaborarea și coordonarea elaborării politicilor” se introduce textul „(cu 

excepția funcțiilor publice de conducere de nivel superior)”. 

4. Se propune completarea anexei nr.6 cu poziții suplimentare pentru funcțiile de 

„Șef direcție în cadrul direcției generale” și „Șef secție în cadrul direcției” cu clasele de 

salarizare 95 și, respectiv, 85. 

5. la anexa nr. 7 se propun completări privind stabilirea claselor de salarizare pentru 

cadrele didactice cu profil sportiv. 
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Anexa nr. 2 

la hotărîrea Guvernului 

nr. ___ din ___iunie 2018 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul de lege 

pentru executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar  

de salarizare în sectorul bugetar 

 

 Guvernul a examinat amendamentele înaintate de către deputați şi comisiile 

permanente din Parlament la proiectul de lege pentru executarea articolului 30 din Legea 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (inițiativa legislativă nr. 398 din 

13 noiembrie 2018) şi comunică următoarele.  

 Amendamentul FPD6 nr. 80 din 16.11.2018 nu se susține, deoarece atrage după 

sine majorarea cheltuielilor, impactul cărora nu a fost prevăzut în cadrul de resurse 

planificat pentru implementarea legii.  

 Parțial se susține amendamentul  SS nr. 84 din 19.11.2018, care nu necesită 

implicații financiare, sau impactul acestora nu este semnificativ. 

 Amendamentul ȘtC nr. 522 din 15.11.2018 nu se susține deoarece nu se încadrează 

în conceptul general de reformare a sistemului de pensionare promovat de stat. 

 



 

Nota informativă 

la proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Avizelor asupra 

amendamentelor la proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar și la proiectul de lege pentru executarea articolului 30 din 

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  

 
 

Proiectul de hotărîre a Guvernului a fost elaborat în baza rezultatelor examinării 

amendamentelor comisiilor și deputaților în Parlament la proiectul de lege privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (inițiativa legislativă nr.397 din 13 

noiembrie 2018) și proiectul de lege pentru executarea articolului 30 din Legea 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (inițiativa legislativă nr. 

398 din 13 noiembrie 2018). 
 

Au fost primite 17 amendamente ale deputaților. În rezultatul examinării au fost 

susținute: integral 4 amendamente, parțial 5 amendamente, iar 8 amendamente nu 

au fost susținute, deoarece depășeau cadrul de resurse prevăzute pentru 

implementarea legii. 
 

O bună parte din amendamente reprezintă solicitări de majorare a claselor de 

salarizare sau a valorilor de referință, însă argumentele privind necesitatea 

acceptării însumează doar necesitatea susținerii unor categorii sau altor, fără a fi 

prezentat impactul normelor propuse asupra bugetului public național.  

 

Concomitent, Guvernul prezintă unele completări și precizări la proiectul inițial, 

necesitatea cărora a parvenit după aprobarea acestuia.  

 

 

MINISTRU      Octavian ARMAȘU 
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