PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
_______ GAG AU ZI Y ANIN HALK TOPLUŞU_______
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННЬЕХ НОРМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ АТО ГАГАУЗИЯ И ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ АТО ГАГАУЗИЯ

DECIZIE

privind aprobarea propunerilor de delimitare a atribuţiilor UTA
Găgăuzia în activitatea culturală din domeniul muzeelor

în temeiul p. 5, 6, şi p.9 din Regulamentul de funcţionare a grupului de lucru
pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii UTA
Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul
special al UTA Găgăuzia,
Grupul de lucru în mod protocolar DECIDE.
1.
Se ia act de informaţia prezentată de experţii Grupului de lucru pe
marginea problemelor ce ţin de delimitarea atribuţiilor UTA Găgăuzia în
activitatea culturală din domeniul muzelor.
2.
Se aprobă propunerile ce ţin de delimitarea atribuţiilor rezultate din
competenţele UTA Găgăuzia în activitatea culturală din domeniul muzeelor
(propunerile Grupului de lucru se anexează).
3. Prezenta decizie se remite Adunării Populare în vederea asigurării
elaborării şi aprobării unui aviz pe marginea proiectului legii muzeelor nr. 96 din
31.03.2017 şi remiterii propunerilor relevante către Parlamentul Republicii
Moldova.
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Anexa la Decizia nr.4 din 15.06.2017
Propunerile Grupului de lucru pe marginea proiectului legii muzeelor
nr. 96 din 31.03.2017

1. Art.5:
- alin.(l) lit.b) se va expune în următoarea redacţie „ b) muzee de importanţă
a UTA Găgăuzia şi muzee de importanţă raională: (muzee ale autorităţilor publice
locale de nivelul II);”
- articolul se completează cu alin.(3/l) Muzeele de importanţă a |UTA
Găgăuzia sînt muzeele care deţin în patrimoniul muzeal bunuri semnificative
pentru a |UTA Găgăuzia.;”
- în alin.(6) după cuvîntul „naţional” se completează cu cuvintele „|UTA
Găgăuzia”.
2. art.6 alin.(3) textul „unităţilor teritorial-administrative autonome” se
substituie cu textul „autorităţilor UTA Găgăuzia”.
3. art.10 alin.(l) textul „unităţilor teritorial-administrative autonome” se
substituie cu textul „UTA Găgăuzia”.
4. art.19:
- alin.(2) şi alin.(5) cuvîntul „zonale/,, se substituie cu cuvintele „ UTA
Găgăuzia,”
5. Proiectul se completează cu art.24/1 cu următorul conţinut:
„ articolul 24/1 Atribuţiile autorităţilor UTA Găgăuzia în domeniul muzeelor
(1) Accesul populaţiei la servicii publice de muzee în UTA Găgăuzia se
asigură de către autorităţile UTA Găgăuzia.
(2) In temeiul prevederilor art.lll din Constituţie, a Legii nr.344/1994
privind statutul juridic special al Găgăuziei şi a prevederilor prezentei legi, de
competenţa Adunării Populare a Găgăuziei ţine:
a) reglementarea modului de constituire a muzeelor publice din UTA
Găgăuzia şi specificul activităţii lor;
b) aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a muzeelor
publice din UTA Găgăuzia;
c) aprobarea strategiilor şi planurilor de activitate ale muzeelor publice din
UTA Găgăuzia şi a serviciilor muzeistice oferite de acestea;
d) asigurarea muzeelor publice din UTA Găgăuzia cu spaţii, mijloace
financiare necesare întreţinerii edificiilor şi spaţiilor, achiziţionării şi conservării
resurselor informaţionale, dezvoltării serviciilor muzeistice, dotării cu echipamente
şi tehnologii informaţionale, asigurării securităţii, salarizării şi formării continue a
personalului muzeelor;
e) aprobarea structurii organizatorice şi efectivul limită a statelor de personal
ale muzeelor publice din UTA Găgăuzia;
g) reglementează modul de organizare a concursului de selectare a
conducătorului şi a personalului muzeelor;

j) reglementează modul de organizarea şi realizare a atestării personalului de
specialitate din muzeelor UTA Găgăuzia;
f)
aprobarea listei serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de către
muzeele publice din UTA Găgăuzia şi mărimea tarifelor la servicii.
(3) Comitetul executiv al UTA Găgăuzia are următoarele atribuţii specifice:
a) realizează politica statului în domeniu şi monitorizează activitatea
muzeelor din UTA Găgăuzia;
b) colectează date statistice de la muzeele publice din UTA Găgăuzia, le
sintetizează şi le prezintă Ministerului Culturii, în formatul solicitat de acesta;
c) prezintă Ministerului Culturii rapoarte narative cu privire la activitatea
muzeelor publice din UTA Găgăuzia.
d) înaintează reprezentantul UTA Găgăuzia în Comisia Naţională a
Muzeelor şi Colecţiilor;
e) asigură formarea continuă a personalului de specialitate din muzee în
cadrul instituţiilor specializate de formare profesională din contul alocaţiilor
bugetare, precum şi din veniturile colectate.
f) susţine integrarea sistemului naţional de muzee în structurile,
organizaţiile, proiectele, programele, consorţiile şi parteneriatele din cadrul
comunităţii internaţionale.
g) solicită Ministerului Culturii acreditarea muzeelor din subordine;
j) asigură dezvoltarea colecţiilor muzeelor din subordine şi activitatea de
cercetare a patrimoniului acestora, în calitatea muzeelor de instituţii culturalştiinţifice;
h) exercită şi alte atribuţii în domeniul de activitate a muzeelor şi a
serviciilor muzeistice, conform prevederilor prezentei legi, ale regulamentelor de
implementare a prezentei legi, ale regulamentelor de activitate şi ale altor acte
normative în vigoare.”

