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Nr. 163  din 11 septembrie  2020 

 

Către: 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

 

Copie: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 

 

Aviz 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotirâri ale 

Guvernului  (număr unic 682/MECC/2020) 

 

1. Considerații generale 

 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul Hotărârii 

Guvernului cu privire la modificarea unor hotirâri ale Guvernului.  

CALM a analizat prevederile proiectului HG în cauză prin prisma respectării 

principiilor de organizare, funcționare și a intereselor autorităților administrației publice 

locale (APL). 

Proiectul Hotărârii Guvernului fost elaborat în scopul consolidării instituției 

mediatorului comunitar în Republica Moldova și în vederea asigurării incluziunii sociale 

a populației de etnie romă. 

 

2. Legislația aplicabilă 

 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediția oficială 

"Tratate internaționale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind finanţele publice locale, nr. 397 din 16.10.2003; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administrația publică locală, nr. 436 din 28.12.2006. 

 

3. Constatări/obiecții 

 

În urma analizei proiectului Hotărârii Guvernului, CALM a remarcat prevederile 

prin care se modifică normele Regulamentului – cadru cu privire la organizarea activității 

mediatorului comunitar (în continuare – Regulamentul – cadru), aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.557/2013, care se referă la extinderea componenței comisiei locale de 

concurs pentru selectarea candidaților la funcția de mediator comunitar cu reprezentantul 

Oficiului teritoriai al Cancelariei de Stat și al Agenției Relații Interetnice. 
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Modificarea acestor prevedri le considerăm inoportune în legătură cu încălcarea 

următoarelor prevederi legale: 

- normele art. 3 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436/2006, potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de 

autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în 

tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile 

legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat; 

- normele art. 6 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436/2006, potrivit cărora între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice 

de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia 

cazurilor prevăzute de lege. 

În condițiile nerespectării principiului autonomiei locale, considerăm că nu se 

admite implicarea reprezentanților autorităţile publice centrale în organizarea concursului 

pentru selectarea candidaților la funcția de mediator comunitar, prin includerea 

reprezentanților Oficiului teritoriai al Cancelariei de Stat și a Agenției Relații Interetnice 

în componența comisiei locale de concurs pentru selectarea candidaților la funcția de 

mediator comunitar. 

Referitor la modificarea pct.22 din Regulamentul – cadru, considerăm că este 

necesară o nouă redacție a acestuia, în special în ceea ce privește obligativitatea 

cunoașterii limbii de stat de către orice angajat a autorităților publice, deoarce activitatea 

mediatorului comunitar presupune, în afară de interacțiunea cu populaţia de etnie romă, și 

colaborarea cu reprezentanții diferitor autorități publice. 

Vom remarca și introducerea unor termeni noi în pct. 49 și în pct.53 din 

Regulamentul – cadru: „supervizarea mediatorului comunitar", însă fără o reglelemntare 

clară a ceea ce presupune această activitate. 

 

4. Propuneri și recomandări 

 

În vederea îmbunătățirii prevederilor proiectului Hotărârii Guvernului, propunem 

următoarele modificări: 

În pct.1 subpunctul 6 din PHG prin care se modifică Regulamentul – cadru 

cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar:  

1) la lit. h) punctul 13 se completează după cuvântul „angajat" cu următoarele 

cuvinte: „ , cu informarea Agenției Relații Interetnice"; 

2) la lit. j) în punctul 16 : 

- textul „cuvântul „7" se substituie cu cuvântul „9" " se exclude; 

- la subpunctul 4) cuvântul „învăţămînt” se substituie cu cuvintele „educație 

timpurie” (potrivit terminologiei utilizate în Codul educației nr.152/2014); 

- textul „se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins: „un 

reprezentant al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;" și textul „se completează cu 

subpunctul 9) cu următorul cuprins: „un reprezentant al Agenției Relații Interetnice" " se 

exclud; 

3) la lit. l) textul „la punctul 22, după cuvântul „localitate" se completează cu 

cuvintele „au studii speciale sau incomplete, în cazul în care nu poate fi identificat un 

candidat, sau cel puțin studii medii generale," se substituie cu textul: „punctul 22 va avea 

următorul cuprins: „22. La funcţia de mediator comunitar pot candida persoanele de etnie 

romă care cunosc limba de stat și limba de comunicare din localitate, au studii speciale 

sau incomplete, iar în cazul în care nu poate fi identificat un candidat, cel puțin studii 



medii generale, au o experienţă de lucru de cel puţin 1 an în domeniu ca urmare a 

participării lor în proiecte/iniţiative desfăşurate în localităţile de romi, iar studiile 

superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj." 

 

Ținând cont de cele menţionate, CALM consideră că proiectul HG poate fi 

propus pentru aprobare, doar după modificarea prevederilor menţionate mai sus. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  
 

 

 

Exec: C. Scorțescu,  

expert CALM, tel. 22 35 09 


