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Comisia administrație publică

DECIZIA
Comisiei administrație publică
privind efectuarea audierii publice cu privire la oportunități, provocări,
probleme și dificultăți identificate în exercitarea funcției publice de către
aleșii locali, respectiv, problemele tangente art. 7 privind incompatibilitatea
mandatului alesului local din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului
local, precum și art. 24, 84 din Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală.

în cadrul ședinței Comisiei administrație publică din 14 august 2019
deputății comisiei au discutat cu reprezentanții autorităților administrației
publice locale de nivelul I și II, asociațiilor reprezentative ale autorităților
administrației publice locale, precum și cu reprezentanții societății civile din
Republica Moldova despre condițiile de incompatibilitate cu care se confruntă
aleșii locali în exercitarea mandatului, cît și despre aspectele cu privire la
asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați în procesul de accedere și
administrare a treburilor publice la nivel local, urmare căreia Comisia
permanentă DECIDE:
1. Se ia act despre informația prezentată de către președintele comisiei Domnul Vasile BÎTCA, vicepreședintele Parlamentului - Doamna Monica
BABUC, membrii comisiei etc., care au menționat despre necesitatea
evaluării cadrului legislativ privind domeniul administrației publice locale și,
îndeosebi Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local (art. 7 privind
incompatibilitatea mandatului de ales local), precum și asigurarea egalității
de șanse între femei și bărbați din perspectiva procesului electoral și
accederea în organele elective locale. Totodată, s-a comunicat despre
impedimentele legislației naționale la capitolul înaintarea, candidarea și
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susținerea femeilor de a participa în alegerile locale, carențele care determină
absența femeilor de a participa la nivel de consiliu local, sătesc(comunal),
orășenesc (municipal), raional, cît și despre necesitatea elaborării unui cadru
juridic favorabil pentru desfășurarea scrutinului electoral din perspectiva
egalității de gen.
2. Se propune, deputaților comisiei permanente, reprezentanților
autorităților administrației publice locale de nivelul I și II, asociațiilor
reprezentative ale autorităților administrației publice locale, precum și
reprezentanților societății civile din Republica Moldova, prezentarea de
amendamente, propuneri și obiecții de modificare a prevederilor art. 7 din
Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, în termen de 3 luni de la
data adoptării.
3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
deputatului, membru al comisiei permanente - doamna Veronica ROȘCA.
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