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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul  

unitar de salarizare în sectorul bugetar  

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar. 

 

 

 

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 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind  

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018 

 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii  

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 118 din 11 martie 2020), de către un grup de 

deputaţi în Parlament,  și comunică următoarele. 

Proiectul înaintat are drept scop stabilirea în sarcina Ministerului Finanțelor 

a obligației de a publica cuantumurile salariilor de bază ale persoanelor cu funcții 

de demnitate publică, a personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, a funcționarilor publici de conducere de nivel superior și a 

conducătorilor și adjuncților conducătorilor instituțiilor publice din subordinea 

Guvernului în scopul de a face transparentă informația de interes public cu privire 

la remunerarea funcționarilor și demnitarilor de rang înalt din stat. 

Unul dintre motivele care au stat la baza necesității schimbării și unificării 

sistemelor anterioare de salarizare a fost nivelul scăzut de transparență și 

dificultățile în aplicare, dat fiind multitudinea de sporuri și adaosuri la salariu, 

unele fiind stabilite în lipsa criteriilor clare.  

Sistemul nou de salarizare, adoptat prin Legea nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar, este ușor de administrat prin aplicarea 

coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, prevăzută în legea bugetară anuală. 

În plus, potrivit art. 12 alin. (5) din legea menționată, persoanele cu funcții de 

demnitate publică, personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică, funcționarii publici de conducere de nivel superior, conducătorii, inclusiv 

adjuncții/locțiitorii acestora, nu beneficiază de anumite clase suplimentare pentru 

vechime în muncă, astfel salariile de bază pentru funcțiile respective pot fi cu 

ușurință identificate conform claselor și coeficienților de salarizare din anexe la 

lege, aplicând valoarea de referință corespunzătoare conform legii bugetare 

anuale. 

În ceea ce privește obligația de a publica suma totală a remunerării încasate 

de către categoriile respective de angajați, aceasta (i) este imposibilă de realizat în 

lipsa unui sistem centralizat privind evidența datelor despre angajații încadrați în 

autoritățile/instituțiile publice, care, actualmente, este în proces de elaborare și (ii) 

se consideră a fi inoportună în condițiile necesității declarării averii de către toate 

persoanele publice și publicării declaraţiilor pe pagina web oficială a Autorității 

Naționale de Integritate, conform Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale. 

În contextul celor invocate, inițiativa legislativă nu se susține.  
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Spre avizare:

- Comisiilorpermanente,
'l - Guvernului RM,

- Centrului NalionalAnticoruptie,
- Direc{iei generale juridice - conform

Regulamentului.

Comisiei protectie sociali, sdnitate qi
familie - in baza avizelor de prezentat
raportul in Parlament.
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Parlamentul
Republicii Moldova

Deputatin Parlamentul
Republicii Moldova

DA nr. r3/oz-zr

tt martie zo2o

Biroul Pernanent al Parlamentului
Republicii Moldova

in temeiul art.73 din Constitulia Republicii Moldova Ei art. 47 din

Regulamentul Parlamenhrlui, se inainteazi spre examinare Parlamentului, cu titlu

de ini[iativa legislativd, proiectul de kge pentru modificarea l"egii privind

sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar nr. z7olzot8.

Anexd: Proiectul de lege

Notainfonnatiud

Deputafi in Parlament:

DumitruALAIBA
Radu MARIAN
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Proiect

Lege pentru modificarea Legii
Privind sistemul unitar de salarizare in sectorul

bugetar nr.27ol2ot$

Parlamenhrl adopti prezenta lege organicfl.

Art. I. - Capitolul I din Legea nr. z7o/zor8 privind sistemul unitar
de salarizare in sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, nr. 44r-447, art. 7r5), cu modificlrile ulterioare, se completeazl cu
articolul 5'cu urmltorul cuprins:

,,Articolul 5'. Asigurarea transparentei salarizlrii unor
categorii de persoane publice

(r) Ministerul Finanlelor, pAnd pe data de r mai a fiecdrui an, va
publica pe pagina sa web, cuantumul salariilor de baz[ pentru anul curent al
persoanelor cu functrii de demnitate publicl, a personalului din cabinetul
persoanelor cu func[ii de demnitate public[, a func[ionarilor publici de
conducere de nivel superior gi a conducltorilor qi adjunc[ilor conducltorilor
institutiilor publice din subordinea Guvernului.

(z) Ministerul Finantelor, pAnd pe data de r mai a fiecdrui an, va
publica pe pagina sa web suma totali a remuner[rii (salarii, indemnizatii,
compensalii, etc), incasate in anul anterior de persoanele cu func[ii de
demnitate publicl, personalul din cabinetul persoanelor cu funclii de
demnitate publicd, funclionarii publici de conducere de nivel superior qi a
conducltorilor gi adjunclilor conducitorilor institu[iilor publice din
subordinea Guvernului".

Art. II. in termen de g luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi,
Guvernul:

a) va prezenta Parlamentului proiectul legii de modificare gi
completare a actelor normative in vederea aducerii cadrului normativ in
conformitate cu prezenta lege;

b) va aproba actele normative necesare executdrii prevederilor
prezentei legi;

c) va aduce actele sale in conformitate cu prezenta lege.
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de Lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar

de salarizare in sectorul bugetar \r. z7o din z3.rr.zor8

Scopul prezentului proiect de lege este asigurarea unei
transparente in domeniul finantelor publice, lucru care va contribui la
cregterea increderii cet[[enilor in institu[iile statului.

Transparentizarea informatiei de interes public cu privire la
remunerarea funclionarilor qi demnitarilor de rang inalt din stat este un pas
crucial in directia datd.

ImpunAnd cele mai inalte standarde de transparenfI, inclusiv despre
salariile functionarilor gi demnitarilor, institutiile vor fi nevoite si
demonstreze permanent societl[ii faptul cd aclioneazl in interesul public ai
cd banii din impozitele cet5[enilor sunt utilizati cu eficien[d maximd.

AsigurAnd o transparentd la capitolul remuneririi funcfionarilor gi
demnitarilor, vom responsabiliza institufiile statului sd ofere rezultate
palpabile societitii, dar gi sd-gi justifice intr-un mod mai public necesitfiile
financiare, sau chiar insdqi existenta.

Sentimentul societi[ii este ci institu[iile statului nu
aclioneazi in interesul oamenilor. Acest lucru este confirmat de
majoritatea sondajelor de opinie credibile din tara noastr[. O redresare lenttr
a acestei situalii este posibild doar prin creqterea nivelului de incredere a
cet5[enilor in instituliile statului, lucru care se poate asigura doar prin mai
multd transparen[d, deschidere gi predictibilitate.

DupI cum au demonstrat mai multe cazuri publice recente, informatia
cu privire la salarizarea funclionarilor gi demnitarilor este de interes public
maxim. Pentru a satisface acest interes al societdfii, aceast[ informatie trebuie
sd fie publicfl Din cauza cd la moment aceast[ informafie nu este publicatd in
mod adecvat, iar cregterile salariilor au loc intr-un mod netransparent gi
neclar, reacfia societdlii este una de condamnare gi neincredere. Fiecare
cet[]ean trebuie sI aibd dreptul sI gtie cum sunt pldtiti din impozitele sale
persoanele care iau decizii importante in statul nostru.

Principalele prevederi qi elemente noi ale proiectului de
lege. Proiectul dat propune completarea Capitolul I din Legea \r.27of2or.9
privind sistemul unitar de salarizare in sectorul cu articolul 5, cu qi anume
aasigurarea transparentei salarizlrii unor categorii de persoane publice

Astfel, Ministerul Finan[elor, pAni pe data de r mai a fieclrui an, va
publica pe pagina sa web, cuantumul salariilor de baz[ pentru anul curent al
persoanelor cu funclii de demnitate public5, a personalului din cabinetul
persoanelor cu func1ii de demnitate public[, a funclionarilor publici de
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conducere de nivel superior qi a conducdtorilor gi adjunclilor conducltorilor
institutiilor publice din subordinea Guvernului.

De asemenea, Ministeml Finanfelor, pAnd pe data de r mai a fiecdrui
an, va publica pe pagina sa web suma total[ a remuner[rii (salarii,
indemnizafii, compensafii, etc), incasate in anul anterior de persoanele cu
func[ii de demnitate publicd, personalul din cabinetul persoanelor cu funcfii
de demnitate public5, funclionarii publici de conducere de nivel superior qi a
conducdtorilor qi adjunclilor conducdtorilor instituliilor publice din
subordinea Guvernului.

Practica datd exist5, spre exemplu, in Estonia, dar gi in alte 1iri, unde
legiuitorii au cdzut de acord asupra faptului cd salariile demnitarilor gi
funcfionarilor de rang inalt, dar gi a consilierilor lor, sunt gi trebuie s[ fie o
chestiune de interes public.

Prevederile actualului proiect de lege vin s[ avanseze normele gi
practicile existente gi nu introduc o normi cardinal noui. Veniturile
functionarilor gi demnitarilor pot fi estimate din informatia deja disponibil[
public, insd publicului larg ii este dificil s[ ]e acceseze, din cauza formei in
care aceasta este publicat[ (declara[iile de avere qi interese). Actualul proiect
de lege va cregte nivelul de transparenfd, accesibilitate qi utilizabilitate a
informafiei date, astfel ca publicul larg s[ poati consulta informa[ia dat[ cu
mai pu$ne impedimente, flrd a genera vreun cost adilional pentru buget.

Argumentarea economico-financiari. Proiectul dat nu
presupune cheltuieli suplimentare qi nu se anticipeazd dificdte[i in
implementarea acestuia. In acelagi timp, acesta va contribui substan[ial la
utilizarea mai eficienti a resurselor bugetare, prevenind situatiile in care
banii publici sunt utilizali netransparent, ineficient sau pdgubos.

Impactul proiectului de lege. Odat[ adoptat, proiectul de lege va
constitui un pas in cregterea increderii societltii in institufiile statului.
Proiectul de lege va asigura o transparentd mai mare a cheltuielilor pentru
rernunerarea demnitarilor gi func[ionarilor de rang inalt, va responsabiliza
instituliile publice qi le va aduce mai aproape de cetlteni. Cetlfenii vor fi mai
bine informali despre veniturile demnitarilor. Este fueptul cet[[enilor gi,
totodatl, o bun[ practici internafionald care meritd s[ fie preluat[.

Deputat in Parlament:

:.J-
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