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V A

HOTARIRE
cu privire la cererea audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei 

referitor la recalcularea şi majorarea bursei

7 martie 2014
nr.2/3 mun. Chişinău

Audiind informaţia prezentată de Eduard Ababei, Preşedintele Consiliului 
INJ, si examinînd cererea audienţilor Institutului National al Justitiei din
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06.02.2014, prin care se solicită recalcularea şi majorarea bursei în conformitate cu 
Legea nr.328 din 23.12.2013 privind salarizarea judecătorului, Consiliul

CONSTATĂ:

Conform art.14 alin.(4) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei 
nr.l52-XVI din 08.06.2006, pe perioada instruirii la cursuri, candidaţii la funcţiile 
de judecător şi procuror beneficiază de o bursă lunară în mărime de 50% din 
salariul de funcţie al judecătorului din judecătorie.

Actualmente, bursa audienţilor se calculează reiesind din salariul lunar al
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judecătorului din judecătorie stabilit în Anexa nr.3 la Legea cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005, în mărime de 2100 lei.

La 1 ianuarie 2014 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.328 din 
23.12.2013 privind salarizarea judecătorului, care în art.4 alin.(2) lit.a) prevede că 
salariul de funcţie al judecătorului din cadrul instanţei judecătoreşti se stabileşte 
în cuantum de 3,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o vechime 
în muncă în funcţia de judecător de pînă la 6 ani, iar în art.10 lit.a) prevede că 
prevederile art.4 se pun în aplicare după cum urmează: de la 1 ianuarie 2014, 
salariile de funcţie ale judecătorilor vor f i  plătite în cuantum de 80% din salariile 
de funcţie prevăzute la art.4. Această lege prevede, de asemenea, în art.12 că, pînă 
la aducerea în concordanţă a legislaţiei cu prezenta lege, actele legislative în 
vigoare, precum şi alte acte normative privind salarizarea judecătorilor se aplică 
în măsura în care nu contravin prezentei legi

Consiliul constată că cererea audienţilor INJ este întemeiată şi urmează a fi 
admisă, cu recalcularea bursei achitate pentru lunile ianuarie-martie şi majorarea 
acesteia în conformitate cu Legea nr.328 din 23.12.2013.

v Astfel, în temeiul art.14 alin.(4) din Legea nr.l52-XVI din 08.06.2006, art.4 
alin.(2) lit.a) şi art.10 lit.a) din Legea nr.328 din 23.12.2013, ţinînd cont de 
prevederea Hotărîrii Guvernului nr.1000 din 13.12.2013, potrivit căreia se aprobă 
cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 în
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mărime de 4225 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie, bursa
audienţilor în anul 2014 trebuie să fie în mărime de 5070 lei.
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In temeiul prevederilor art.4 alin.(2) lit.a), art.10 lit.a), art.12 din Legea nr.328 
din 23.12.2013, Hotărîrii Guvernului nr.1000 din 13.12.2013, art.7 alin.(2) şi art.14 
alin.(4) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 
08.06.2006, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:

1. A accepta cererea audienţilor INJ din 06.02.2014.

2. A aproba cuantumul bursei lunare achitate audienţilor INJ în anul 2014 în 
mărime de 5070 lei.

3. A recalcula şi achita bursa lunară a audienţilor INJ pentru lunile ianuarie-
martie 2014 în conformitate cu pct.2 din prezenta hotărîre.

4. A înainta Ministerului Finanţelor un demers cu privire la modificarea
bugetului INJ la articolul Burse (135.7).

5. Executarea prezentei hotărîri se pune în seama Directorului executiv al
Institutului Naţional al Justiţiei, Anastasia Pascari.

Preşedintele Consiliului Eduard ABABEI

Secretarul şedinţei M aria M ALANCIUC

2


