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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut 

special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut 

special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articolul I. – Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut 

special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 40-49, art. 85), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 11. Ierarhizarea gradelor speciale 

(1) Gradele speciale aferente corpului de subofițeri și termenele de aflare 

în gradele respective sunt următoarele: 

a) sergent-inferior – 1 an; 

b) sergent – 2 ani; 

c) sergent-major – 3 ani; 

d) plutonier – 4 ani; 

e) plutonier-major – 5 ani; 

f) plutonier-adjutant. 

(2) Gradele speciale aferente corpului de ofițeri și termenele de aflare în 

gradele respective sunt următoarele: 

a) locotenent – 2 ani; 

b) locotenent-major – 3 ani; 

c) căpitan – 3 ani; 

d) maior – 4 ani; 

e) locotenent-colonel – 5 ani; 

f) colonel; 

g) general-maior; 

h) general-locotenent; 

i) general-colonel. 

(3) Nu se stabilesc termene de aflare în gradele speciale prevăzute la alin.(1) 

lit. f) și alin. (2) lit. f)-i). 

(4) Gradul special acordat în condițiile prezentei legi se corelează cu 

denumirea subdiviziunii Ministerului Afacerilor Interne în care activează 

funcționarul public cu statut special.” 

2. La articolul 121 alineatul (2), cuvintele „inspector principal” se substituie 

cu cuvântul „căpitan”. 

3. La articolul 19 alineatul (1) litera b), textul „chestor, chestor-șef și chestor 
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general” se substituie cu textul „general-maior, general-locotenent și general- 

colonel”. 

4. La articolul 20: 

la alineatul (1), cuvintele „agent sau de inspector” se substituie cu cuvintele 

„sergent-inferior sau de locotenent”; 

la alineatul (3), cuvintele „inspector principal” se substituie cu cuvântul 

„căpitan”. 

5. La articolul 22: 

la alineatul (1), cuvântul „comisar-șef” se substituie cu cuvântul „colonel”; 

la alineatul (2), cuvântul „inspector” se substituie cu cuvântul „locotenent”, 

iar cuvântul „comisar-șef” se substituie cu cuvântul „colonel”. 

6. La articolul 23 alineatul (1) litera a), textul „chestor, chestor-şef și chestor 

general” se substituie cu textul „general-maior, general-locotenent și general- 

colonel”. 

7. La articolul 70, alineatul (5) se abrogă. 

8. Articolul 71 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 71. Echivalarea gradelor speciale ale funcționarului public cu 

statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

În cazul expirării perioadei de detașare, reîncadrării în funcție, restabilirii în 

funcția anterior deținută în baza hotărârii judecătorești irevocabile sau angajării 

din nou în serviciu a funcționarului public cu statut special, gradele speciale ale 

acestuia dobândite anterior se echivalează după cum urmează: 

a) chestor general – general-colonel; 

b) chestor-șef – general-locotenent; 

c) chestor – general-maior; 

d) comisar-șef – colonel; 

e) comisar principal – locotenent-colonel; 

f) comisar – maior; 

g) inspector principal – căpitan; 

h) inspector superior – locotenent-major; 

i) inspector – locotenent; 

j) agent-șef principal – plutonier-adjutant; 

k) agent-șef – plutonier-major; 

l) agent-șef adjunct – plutonier; 

m) agent principal – sergent-major; 

n) agent superior – sergent; 

o) agent – sergent-inferior.” 

 

Articolul II. – La intrarea în vigoare a prezentei legi, gradele speciale ale 

persoanelor care dețin funcții publice cu statut special sau funcții de demnitate 

publică în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și al 

autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia se echivalează 

cu menținerea drepturilor dobândite anterior, după cum urmează: 
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a) chestor general – general-colonel; 

b) chestor-șef – general-locotenent; 

c) chestor – general-maior; 

d) comisar-șef – colonel; 

e) comisar principal – locotenent-colonel; 

f) comisar – maior; 

g) inspector principal – căpitan; 

h) inspector superior – locotenent-major; 

i) inspector – locotenent; 

j) agent-șef principal – plutonier-adjutant; 

k) agent-șef – plutonier-major; 

l) agent-șef adjunct – plutonier; 

m) agent principal – sergent-major; 

n) agent superior – sergent; 

o) agent – sergent-inferior. 

 

Articolul III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 
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