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Proiect

din 24.09.2020
DECIZIA nr. 4.23

or.Leova

“Cu privire Ia constituirea 
comisiei de disciplină pentru 
funcţiile publice de conducere”

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică 
locală”, anexa nr.7 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 “privind 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XV1 din 04 iulie 2008 “Cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public”,

DECIDE:
1. Se constituie comisia de disciplină în următoarea componenţă:

- Aliona Briciag, vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei;
- Larisa Cazan, şef serviciu resurse umane în cadrul aparatului preşedintelui, secretarul comisiei;
- Elena Vacarenco, şef serviciu Administraţie Publică, membrul comisiei;
- Mihail Timofti, preşedintele sindicatului SASP, membrul comisiei;
- Roxana Ceoric, specialist principal în cadrul aparatului preşedintelui, membrul comisiei;

Membrii supleanţi:
- Ilie Condrea. şef DEDTAI;
- Tatiana Samoilenco, şef DCTTS;
- Sergiu Postică, şef DAS PF;

2. Se aprobă Regulamentul cu privire la comisia de disciplină, anexa nr.l.
3. Se solicită şefilor subdiviziunilor Consiliului raional să constituie comisia de disciplină la nivel de 
subdiviziune.
4. Se stabileşte, în caz de eliberare din funcţie a unui membru a comisiei, atribuţiile acestuia vor fi 
exercitate de persoana nou desemnată în funcţia respectivă, tară a fi emisă o nouă decizie.
5. Se abrogă total decizia Consiliului raional nr.3.18 din 17.05.2012 “Cu privire la constituirea 
comisiei de disciplină”.
6. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului Leova dnul Nicolae 
Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „ Cu privire la constituirea comisiei de disciplină pentru
funcţiile publice de conducere”

în temeiul art.43 alin.(2) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, anexa nr.7 al Hotărîrii Guvernului Rpublicii Moldova 
nr.201 din 11 martie 2009 “privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI 
din 04 iulie 2008 “Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, se 
propune spere aprobare proectul de decizie.



Anexa la decizia nr.4.23 
din 24.09.2020

REGULAMENTUL 
cu privire la comisia de disciplină

I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul cu privire la comisia de disciplină (în continuare -  Regulament) este 

elaborat în temeiul aiin.(l 1) art.59 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public.

2. Comisia de disciplină este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă 
în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, care are competenţa de a asigura cercetarea, atunci cînd este 
sesizată, a faptelor funcţionarilor publici considerate ca abateri disciplinare şi de a propune sancţiunea 
disciplinară aplicabilă sau clasarea cauzei, după caz.

3. Prezentul Regulament stabileşte:
1) constituirea, componenţa, mandatul membrilor şi competenţa comisiei de disciplină;
2) atribuţiile comisiei de disciplină şi a membrilor acesteia;
3) modul de sesizare a comisiei de disciplină;
4) cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
5) aplicarea şi contestarea sancţiunii disciplinare.

II. Constituirea, componenţa, mandatul membrilor 
şi competenţa comisiei de disciplină

4. Comisia de disciplină se constituie prin actul administrativ al conducătorului autorităţii
publice.

5. Comisia de disciplină se constituie în autoritatea publică în care numărul de funcţii publice 
este mai mare de 8 inclusiv.

6. Prin derogare de la prevederile punctului 5 al prezentului Regulament, comisia de 
disciplină din cadrul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi se constituie în cazul în 
care numărul total de funcţii publice în autoritatea respectivă este mai mic de 8.

7. Comisia de disciplină este compusă din 5 membri, inclusiv un preşedinte şi un secretar.
8. Comisia de disciplină specificată la punctul 6 al prezentului Regulament este compusă din 

cel puţin 3 membri, inclusiv un preşedinte şi un secretar.
9. Preşedintele comisiei este, de regulă, adjunctul conducătorului autorităţii publice, iar 

secretarul este funcţionar din subdiviziunea resurse umane sau, după caz, persoana cu atribuţii în 
domeniul gestionării resurselor umane ori funcţionar din subdiviziunea juridică din cadrul autorităţii 
publice respective.

10. în componenţa comisiei de disciplină se include, în mod obligatoriu, un reprezentant al 
organului sindical din autoritatea publică respectivă. în cazul în care în autoritatea publică respectivă 
nu este constituit organul sindical, în componenţa comisiei de disciplină se include un reprezentant 
desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici. în cazul în care în cadrul autorităţii publice 
există mai multe organe sindicale, în componenţa comisiei de disciplină se includ reprezentanţii 
tuturor organelor sindicale.

11. Pentru fiecare comisie de disciplină se desemnează cel puţin 3 membri supleanţi.
12. Mandatul membrilor comisiei de disciplină este de 4 ani.
13. Membrii comisiei de disciplină îşi exercită mandatul de la data emiterii actului 

administrativ de constituire a comisiei de disciplină pînă la data expirării duratei acestuia, cu excepţiile 
prevăzute de prezentul Regulament.



14. Membrii şi membrii supleanţi ai comisiei de disciplină sînt, de regulă, funcţionari publici 
ai autorităţii publice în care se constituie comisia de disciplină. în calitate de membri şi membri 
supleanţi ai comisiei de disciplină specificate la punctul 6 al prezentului Regulament pot fi desemnaţi 
şi consilieri ai consiliului local respectiv.

15. Nu poate fi membru în comisia de disciplină persoana care se află în una dintre 
următoarele situaţii:

1) este soţ sau se află în raporturi de rudenie pînă la al treilea grad inclusiv sau de afinitate 
pînă la al doilea grad inclusiv cu cel puţin unul dintre membrii comisiei de disciplină;

2) are antecedente penale nestinse, în condiţiile legii;
3) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost stinsă, în condiţiile legii.
16. Poate fi desemnat preşedinte al comisiei de disciplină persoana care îndeplineşte 

următoarele condiţii:
1) are, de regulă, studii superioare juridice sau în domeniul administraţiei publice;
2) are o reputaţie ireproşabilă;
3) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la punctul 15 al prezentului Regulament.
17. Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă în următoarele situaţii:
1) a fost detaşat în cadrul altei autorităţi publice;
2) a săvîrşit o faptă care constituie obiectul sesizării comisiei de disciplină;
3) s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva membrului comisiei de disciplină;
4) este în concediu anual de odihnă, în concediu de studii sau raporturile de serviciu au fost 

suspendate în condiţiile lit.c)-e) ale art.52 şi ale lit.a) şi d) din alin.(l) al art.54 din Legea nr. 158-XVI 
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

5) şi-a expus opinia cu privire la fapta sesizată, anterior soluţionării cauzei;
6) este soţ, rudă sau afin, pînă la gradul al patrulea inclusiv cu funcţionarul public a cărui 

faptă se află în examinare la comisia de disciplină;
7) aire un interes personal, direct sau indirect în soluţionarea cauzei ori există alte împrejurări 

care pun la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea lui.
18. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină se constată de către 

comisia de disciplină şi se consemnează în procesul-verbal.
19. în cazul suspendării mandatului unui membru al comisiei, locul lui este preluat de drept 

de un membru supleant, în ordinea indicată în actul administrativ de constituire a comisiei. în cazul 
suspendării mandatului preşedintelui comisiei sau a secretarului, comisia decide exercitarea 
atribuţiilor acestora de către unul din membrii comisiei.

20. Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplină durează pînă la încetarea 
cauzei care a determinat suspendarea.

21. Mandatul de membru al comisiei de disciplină încetează înainte de termen, în următoarele
situaţii:

1) renunţarea benevolă la calitatea de membru, prin depunerea unei cereri scrise;
2) au fost suspendate raporturile de serviciu în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în alte circumstanţe decît cele specificate 
la pct. 17 subpct.4) din prezentul Regulament;

3) se află în unul dintre cazurile prevăzute la punctul 15 al prezentului Regulament;
5) au fost încetate raporturile de serviciu în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
6) i s-a aplicat o sancţiune disciplinară sau a fost tras la răspundere contravenţională sau 

penală pentru o faptă care are legătură directă cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
22. încetarea înainte de termen a mandatului de membru al comisiei de disciplină se constată 

de către comisia de disciplină şi se consemnează în procesul-verbal, iar faptul încetării se aduce la



cunoştinţă, printr-un demers întocmit de secretar şi semnat de preşedinte, persoanei prin al cărei act 
administrativ a fost constituită comisia de disciplină.

23. în cazul încetării mandatului unui-membru al comisiei înainte de termen sau la expirarea 
acestuia, persoana prin al cărei act administrativ a fost constituită comisia de disciplină dispune 
încetarea mandatului membrului respectiv şi desemnează un alt membru al comisiei de disciplină, cu 
respectarea prevederilor prezentului Regulament. Pînă la emiterea actului administrativ 
corespunzător, membrul comisiei se consideră suspendat.

24. Competenţa de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare o are comisia de 
disciplină din autoritatea publică în care activează funcţionarul public cercetat, cu excepţia faptelor 
sesizate ca abateri disciplinare ale conducătorului sau sau a altui funcţionar al autorităţii respective 
numiţi în funcţii de către o altă autoritate publică, care se examinează în cadrul comisiei de disciplină 
constituită în autoritatea publică care i-a numit în funcţie.

25. în cazul autorităţilor publice în care nu se constituie comisia de disciplină, competenţa 
de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare o are comisia de disciplină constituită în cadrul 
organului ierarhic superior, iar în cazul serviciilor publice descentralizate în care nu se constituie 
comisia de disciplină, precum şi în cazul faptelor sesizate ca abateri disciplinare ale conducătorilor 
subdiviziunilor subordonate consiliului raional sau municipal -  comisia de disciplină constituită în 
cadrul aparatului preşedintelui raionului sau al primăriei municipiului.

III. Atribuţiile comisiei de disciplină şi 
a membrilor acesteia

26. Comisia de disciplină are următoarele atribuţii:
1) asigură activitatea de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare;
2) examinează raportul privind ancheta de serviciu, audiază secretarul/grupul de lucru, 

funcţionarul public sau reprezentantul acestuia, precum şi alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni 
soluţionarea cazului;

3) propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art.58 din Legea 
nr,158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau, după 
caz, clasarea cauzei;

4) semnează procesele-verbale ale fiecărei şedinţe a comisiei de disciplină;
5) constată suspendarea sau încetarea calităţii de membru al comisiei sau, în cazul suspendării 

preşedintelui sau a secretarului, decide exercitarea atribuţiilor acestora de către unul din membrii 
comisiei.

27. Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii:
1) remite sesizarea parvenită secretarului comisiei pentru înregistrare;
2) stabileşte locul, data şi ora cînd au loc şedinţele comisiei de disciplină;
3) semnează demersuri în adresa conducătorului autorităţii publice;
4) conduce şedinţele comisiei de disciplină;
5) coordonează activitatea comisiei de disciplină.
28. Secretarul comisiei de disciplină are următoarele atribuţii:
1) înregistrează sesizarea referitoare la fapta funcţionarului public;
2) desfăşoară, în caz că este abilitat de comisie, ancheta de serviciu, întocmeşte şi înaintează 

în adresa comisiei raportul privind ancheta de serviciu, prezintă în cadrul şedinţei comisiei de 
disciplină rezultatele anchetei de serviciu;

4) anunţă membrii comisiei de disciplină, funcţionarul public a cărui faptă formează obiectul 
anchetei de serviciu, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele care urmează să fie audiate asupra 
locului, datei şi orei cînd au loc şedinţele comisiei de disciplină, precum şi asigură citarea acestora;

5) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor comisiei de disciplină, demersuri cu privire la 
sancţiunea aplicabilă funcţionarului public sau la clasarea cauzei, încetarea înainte de termen a 
mandatului membrului comisiei etc.;


