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Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Ala Nemerenco 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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         Aprobat 

        prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea  

Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică 

și statutul funcționarului public 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 

înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 41 din 13 iunie 2019) de către un 

grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea proiectul respectiv, cu 

următoarea remarcă. 
 

Potrivit Notei informative, această inițiativă legislativă are drept obiect de 

reglementare instituirea normei potrivit căreia desfășurarea, în timpul 

programului de muncă, a agitației electorale în favoarea unor concurenți 

electorali în campanie electorală, fără suspendarea raportului de serviciu conform 

art. 54 alin. (1) lit. a) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public, va constitui un temei distinct de destituire din 

funcția publică. 
 

După conținut, norma propusă la art. 57 lit. i) din Legea nr.158/2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public (pct.1 din proiect) 

îmbracă forma unei abateri disciplinare. Totodată, se observă că, de fapt, 

dispoziția art. 57 lit. i) din legea menţionată enumeră faptele ce constituie abateri 

disciplinare ale funcționarilor publici. Astfel, soluția legislativă prin care se 

propune stabilirea în textul normei a unei abateri disciplinare, ca excepție de la 

altă abatere disciplinară, este de natură să genereze confuzie, fapt ce va 

determina inaplicabilitatea normei respective. 
 

În altă ordine de idei, semnalăm că la art. 57 lit. i), cuvintele „cu excepția” 

au o utilizare eronată, deoarece cazul respectiv nu reflectă o normă de conduită 

generală care ar putea fi completată cu o normă de excepție. 
 

Din aceste considerente, textul propus la art. 57 lit. i) din Legea 

nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public urmează 

a fi exclus. 
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