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Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 654/2017 cu privire la 

 constituirea comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului  

de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 654/2017 cu privire la constituirea 

comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor 

publice de conducere de nivel superior (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 301-315, art. 754). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă

la proiectul de hotărîre a Guvernului "Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului 

nr.654/2017 "Cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel

superior”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului_____________________________________________________

Proiectul de hotărîre a Guvernului "Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului 

nr.654/2017 "Cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel 

superior" a fost elaborat de către Cancelaria de Stat._______________ __________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile

urmărite._________________________________________________________

Necesitatea elaborării proiectului de hotărîre nominalizat reiese din 

modificările recente, operate în Legea nr. 158/2008 "Cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public”, modificată prin Legea nr.63/2019 "Pentru 

modificarea unor acte legislative”, prin care au fost suprimate funcţiile publice de 

secretar general al Guvernului, secretar general de stat, secretar de stat, şef şi şef 

adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, fiind instituite funcţiile de 

demnitate publică de secretar general al Guvernului, secretar de stat, şef şi şef 

adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, precum şi instituită funcţia 

publică de secretar general al ministerului, cu statut de funcţionar public de 

conducere de nivel superior, numit în funcţie în conformitate cu Legea 

nr. 158/2008.

In acest context, în conformitate cu art.8 alin.(6) din Legea nr. 158/2008 pentru 

ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de conducere de nivel superior, urmează 

a fi instituită comisie permanentă (comisii permanente) formată din 7 membri, 

reprezentanţi ai societăţii civile şi specialişti cu activitate şi experienţă remarcabilă 

în administraţia publică, desemnaţi de către Guvern.

Prin urmare, se atestă necesitatea abrogării Hotărîrii Guvernului nr.654/2017, 

în vederea degrevării legislaţiei de normele desuete._________________________

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene___________

Proiectul de hotărîre a Guvernului nominalizat supra nu are ca scop 

transpunerea legislaţiei europene._________________________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin proiectul de hotărîre respectiv se propune abrogarea Hotărîrii Guvernului

nr.654/2017 "Cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel



superior”, care, odată cu investirea noului Guvern, a devenit desuetă şi nu 

corespunde cerinţelor sociale de reglementare legală._________________________

5. Fundamentarea economico-financiară____________________________

Aprobarea proiectului de hotărîre nu necesită cheltuieli din bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ In vigoare_________

Aprobarea proiectului de hotărîre respectiv nu necesită modificarea şi/sau

abrogarea altor acte normative. Totodată, în temeiul art.8 alin.(6) din Legea 

nr. 158/2008 ”Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” şi 

pct.153 sbpct.3) din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.610/2018 urmează a fi instituită comisia permanentă pentru organizarea şi 

desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel 

superior şi aprobată componenţa ei nominală, prin dispoziţie de Guvern.________

7. Constatările expertizei juridice.__________________________________

Proiectul de hotărîre a Guvernului respectiv a fost elaborat în conformitate cu

art.65 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017.

Abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.654/2017 ”Cu privire la constituirea 

comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor 

publice de conducere de nivel superior” nu încalcă dispoziţiile Constituţiei 

Republicii Moldova, altor acte normative în vigoare, precum şi prevederile 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte._________________

Secretar general adjunct al Guvernufirr ROMAN CAZAN
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