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Secretariatul Parlamentului
Republicii Moldova
Direcţia generală juridică

La proiectul de lege pentru executarea articolului 30 din Legea privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
(nr.398

din

13.11.2018)

Direcţia genera1ă juridică a exarninat proiectul de lege nominalizat, în
conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Parlamentului, şi a prevederilor
Legii nr.100/2017 privind actele normative şi expune următoarele.
Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către Guvern,
fiind aprobat prin Hotărârea nr.1098 din 8.11.2018.
Înaintarea prezentului proiect de lege are ca scop ajustarea normelor în vigoare
în corespundere cu prevederile proiectului de lege cu privire Ia sistemul unitar
de
salarizare în sectorul bugetar.

I. La examinarea Art.IV. a prezentului proiect de lege ţinem să evidenţiem
unele aspecte cuprinse în Legea fundamentală a statului care stabilesc în mod expres
că resursele

ánëiare aĺe Parlainentulúi śînt prevăzuté
aprobat de acesta (art.64, alin.(i));

:

bugetul

Ţinând cont de prevederea expusă supra, norma de modificare ce se cuprinde la
Art.IV al proiectului de lege referitoare la excluderea atribuţiei Biroului permanent
de
a aprobă condiţiile specifice de salarizare pentru funcţionarii publici şi pentru alţi
angajaţi din cadrul Secretariatului, necesităt ‚a fi examinate. suplimentar sub aspectu
l
determinării constituţionalităţii acestora. În caz contrar, acestea riscă a fi supuse
controlului constituţionalităţii la Curtea Constituţională a Republicii Moldova.
În acest context, este relevantă Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 6/2001
,
potrivit căreia, în temeiul art. 6 din Constituţie, principiulfundamental aflat
la baza

organizării .şi funcţionării apiratuluiide1 stct te separaţia puterilor. legisla
tivă,
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executivă şijudecătorească. Fiecare dintre aceste autorităţi este învestită cu anumit
e
prerogative, potrivit prevederilor Constituţiei, nici una dintre ele neavîn
d
posibilitatea de a uzurpa atribuţiile celeilalte sau de a le transmite exercit
area
acestora.
Relevăm că, separarea puterilor în stat presupune dreptul Parlamentului
de a
dispune de autonomie regulamentară, administrativă şi autonomie
financiară
Autonomia regulamentară presupune pe plan juridic dreptul Parlamentului
de a
stabili regulile de organizare şi funcţionare ale acestuia. Autonomia admini
strativă se
bazează pe crearea unor servicii proprii iar autonomia financiară preved
e aprobarea
resurselor financiare necesare în cadrul unui buget propriu.
Prin mecanismul de elaborare şi aprobare a bugetului propriu instituit de
lege
se asigura autonomia financiar-bugetară. a.Parlamentului, aceasta fiind o
premisa sine
qua non a independenţei funcţionale a puterii legislative a statului.
Conform
Constituţiei Republicii Moldova, Parlamentul dispune cle autonomie bugeta
ră care se
realizează prin determinarea costurilor necesare activităţii sale în mod indepe
ndent, în
condiţiile legii, prin aprobarea bugetului propriu, cu includerea ulterioară
a acestuia în
legeabugetuluidęstat..
:
Prerogativa menţionata este in acord cu norma art.64 alin.(i) din Consti
tuţie
care stabileşte expres că, resursele financiare ale Parlamentului sînt prevăz
ute în
.‚

‚

bugetul aprobat cle acesta, punând în evidenţă autonomia Parlamentului
ca parte
componentă a puterii într-un stat democratic. Respectiv, norma
constituţională
menţionată a fost transpusă prin RegulamentulParlamentu1ui, aproba
t prin Legea
nr.797/1996, care reglementează modul de constituire şi funcţionare a Parlam
entului.
În acest context, potrivit ultimelor modificări aduse art.15o aI Regula
mentului
Parlamentului, aprobate prin Legea nr.172/2018 pentru modificarea
unor acte
legislative, bugetul Parlamentului se elaborează, se aprobă şi se admini
strează în
conformitate cu principiile, regulile şi procedurile prevăzute de Legea
finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/20 14. Totodată, proiect
ul bugetului
Parlamentului este aprobat de către Biroul permanent şi este prezint
at Guvernului
pentru a fi inclus în proiectul bugętului de stat care va fi prezen
tat, ulterior,
Parlamentului spre adoptare.
Totodată, reţinem faptul, că elaborarea, aprobarea şi administrarea
bugetului
Parlamentului nu reprezintă un proces individual al puterii legisla
tive, bugetul
Parlamentului fiind consultat cu Ministerul Finanţelor. Întru respec
tarea normelor
expuse la art. 51 al Legii nr. 181/2014, Parlamentul elaborează şi prezint
ă Ministerului

Finanţelor propuneri pentru elaborarea pro
iectului bugetului de stat, în conformitate
cu metodologia de planificare a bugetului, pro
iectele de buget cuprinzând indicatorii
realizaţi în ultimii doi ani bugetari, rezultat
ele estimate pentru anul bugetar curent,
propunerile de buget pentru anul bugetar
viitor şi estimările pentru doi ani ulterior
.
Totodată, la elaborarea bugetului Parlam
entului se ţine cont strict de obiectivele
politicii bugetar-fiscale ale Republicii Moldo
va, programul legislativ şi programele de
activitate ale comisiilor permanente, pre
cum şi planurile de dezvoltare strategică
a
Secretariatului Parlamentului.
În altă ordine de idei, derogări special
e sunt stabilite la art.11 alin.(2) al
proiectului de lege nr.397/13.11.2018,
care stabilesc că pentru autorităţile resp
onsabile
de administrarea veniturilor fiscale şi vam
ale limita sporurilor ce formează partea
variabilă a salariului lunar se aprobă
de Guvern. Considerăm că, în virtutea
autonomiei bugetare a Parlamentului,
precum şi luând în considerare specifi
cul
activităţii desfăşurate, acordarea dreptu
lui Biroului permanent de a decide asu
pra
condiţiilor de salarizare se înscrie în uni
tatea de concept a legii, mai cu seama
că
pentru unele categorii de salariaţi sun
t prevăzute unele derogări care per
mit
asigurarea garanţiei păstrării unui statut spe
cial.
Concluzionând cele relatate, considerăm
că, prin reglementările propuse prin
proiectul de lege se impun limite în pro
cesul de stabilire a parametrilor bug
etari ai
puterii legislative. Excluderea atribuţiei
Biroului permanent de a aprobă con
diţiile
specifice de salarizare pentru funcţionar
ii publici şi pentru alţi angajaţi din cad
rul
Secretariatului îngrădeşte direct stabiire
a veniturilor şi cheltuielilor ale bugetul
ui
Parlamentului. În virtutea celor expuse,
considerăm necesară menţinerea redacţi
ei în
vigoare a Legii nr.797-XIII din 02.0
4.1996 care asigură garanţia
independenţei
financiare a Parlamentului RM.
-:E

11. Prin modificările aduse la Art.XV
II. 1a Legea nr.158/2008 cu priv
ire la

funcţia publică şi statutul funcţionarulu
i public, mai exact pct. 2, 6, 8 pos
ibilitatea
5,
avansării în trepte de salarizare ca rezu
ltat al evaluării performanţelor profesi
onale ale
funcţionarului public se anulează. Con
siderăm că, abrogarea acestor norme
are ca
rezultat îngrădirea furicţtonariior pub
iici. de promova într-o clasă sup
erioară de
salarizare. Mai mult, în acest mod, este
lipsită de conţinut însăşi instituţia
evaluării
performanţelor, ori, una din compon
entele acesteia este rezultatul evaluăr
ii. Prin
modificările date, de facto, clasa
de salarizare rămâne îngheţată o
perioadă
îndelungată de timp, adăúgându-se
doar i clasă de salarizare corespunz
ătoare
vechimii în muncă la o distanţă de
ani.
Mai mult, considerăm că aceste modifi
5
cări nu
corespund principiului salarizării în
raport cu performanţa expus la
art.3 al

proiectului de lege 397/2018, care presupune creş
terea salariului pe orizontală, fără ca
persoana să fie promovată.
Acest mecanism îl considerăm a fi unul ce nu
motivează salariaţii din sectorul
bugetar şi nu permit avansarea în clase de sala
rizare. Pe cale de consecinţă, propunem
excluderea propunerilor cuprinse la pct.2,5
,6,8 ale Art. XVII. Totodată, în cazul
acceptării propunerii, urmează a fi corelate noţ
iunile utilizate în proiectul de lege nr.
397 din 13.11.2018, iar cuvintele „treaptă de salarizare" se v-o
r substitui cu cuvintele
„clase de salarizare" 1aformá gramaticală cor
espunzătoare.
Pentru corectitudinea redactării, la pct.4, care vizea
ză modificarea art.42 alin.(4),
se va exclude cuvântul „conform".
111. Cu referire ta Art.XXIX, reţinem că,
deşi potrivit Conceptului privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bug
etar, reformarea sistemului de salarizare
are ca scop asigurarea unui sistem uni
tar de salarizare, precum şi neadmiterea
discriminării, se constată unele diferenţe de
tratament, ca urmare a posturilor ocupate
şi care nu corespund principiilor de elabora
re a noului sistem de salarizare. Stabilirea
valorii de referinţă diferenţiat, aceasta var
iind între 1300 şi 2600 nu asigură echitat
e
în remunerare şi nu diminuează diferenţele
semnificative existente Ia moment.
Exemplificândastfel, reţine,rncă,potrivi
t calculelor, judecătorii Curţii Constituţionale,
Consiliului Superior aI Magistraturii, Curţii
Supreme de Justiţie v-or avea un salariu
de bază aproximativ dublu faţă de Preşedinte
le RM, Preşedintele Parlamentului sau
Prim-ministrul RM.
Acestă abordare legislativă este în dezaco
rd cu scopul propus aI proiectului de
Iege, prornovând în continuare o politic
ă de salarizare neuniformă, creînd precondiţi
i
pentru repartizarea subiectivă a salariilo
r în sectorul bugetar. Prin urmare, există
o
diferenţă conceptuală de abordare care nec
esită a clarificată, una din soluţii fiind
uniformizarea cadrului legal în sensul
stabilirii unei valori de referinţă general
e
aplicabile tuturor subiecţilor legii.
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