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

DECIZIE
privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative

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, şi în urma dezbaterilor
Grupul de lucru DECIDE.
1. Se aprobă proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative .
2. Se propune Adunării Populare a UTA Găgăuzia să înainteze în calitate de
iniţiativă legislativă Parlamentului Republicii Moldova proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative.
3. Se recomandă expedierea proiectului de lege pentru expertizarea juridică,
anticorupţie şi avizarea de către Guvernul Republicii Moldova.
4. Secretariatul Grupului de lucru va întocmi dosarul proiectului de lege şi-l
va expedia Adunării Populare.

Copreşedintele
Grupului de lucru
Elena BACALU
Chişinău 28 iunie 2016
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Copreşedintele
Grupului de lucru
Gheorghii LEICIU

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
din noţiunea „autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”
cuvintele „unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special” se exclud;
după noţiunea „autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea”
articolul se completează cu noţiunea „autorităţi ale administraţiei publice locale de
nivel special” cu următorul cuprins:
„autorităţi ale administraţiei publice locale de nivel special - Adunarea
Populară, Guvernatorul şi Comitetul executiv sînt constituite şi activează pe teritoriul
unităţii teritorial autonome Găgăuzia, care are un nivel special de administrare pentru
soluţionarea problemelor cu caracter politic, economic şi cultural în interesul întregii
populaţii.”
2. La articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice
locale de nivel special se reglementează de prezenta lege în partea în care nu
contravine prevederilor Legii nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul
juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri).”.
3. Articolul 5 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Autorităţile administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă
Găgăuzia, prin care se realizează autonomia locală sînt, Adunarea Populară ca
autoritate reprezentativă, Guvernatorul (Başcanul) şi Comitetul executiv ca autorităţi
executive.”

Art.II. - Articolul 4 din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind
descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.29-31, art.91), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu
următorul cuprins:
„(4) In unitatea teritorială autonomă Găgăuzia Adunarea Populară exercită
competenţele prevăzute de Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul
juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri), precum şi domeniile de atribuţii prevăzute
la alineatul (2), din prezentul articol.”

Preşedintele Parlamentului
•>

NOTA INFORMATIVĂ
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Avînd în vedere necesitatea modernizării continue a legislaţiei Republicii
Moldova şi luînd în considerare recomandările înaltului Comisar al OSCE pentru
minorităţile naţionale şi ale Consiliului Europei, precum şi prevederile Cartei
europene a autonomiei locale, în temeiul art.47 din Regulamentul Parlamentului, prin
Hotărîrea Parlamentului nr.206 din 20.11.2015 privind crearea grupului de lucru
pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii unităţii
teritoriale autonome Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în
raport cu statutul special al UTA Găgăuzia, şi prin Hotărîrea Adunării Populare nr.270
-XIX/V din 11 martie 2014, a fost constituit Grupul de lucru pentru asigurarea
mecanismului de cooperare între Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea
Populară a Găgăuziei. Grupul de lucru în activitatea sa tinde să asigure o abordare
profesionistă, şi obiectivă, menită să identifice soluţii judicioase asupra problemelor
existente dintre autonomie şi centru.
Intru executarea obiectivelor stabilite Grupului de lucru prin Hotărîrea
Parlamentului nr.206/2015 şi urmare studierii practicilor de organizare şi funcţionare
a autonomiilor din alte state s-a elaborat prezentul proiect de lege.
Iniţiativa legislativă este înaintat Parlamentului Republicii Moldova de către
Adunarea Populară din Găgăuzia în conformitate cu prevederile art.73 din Constituţia
Republicii Moldova. Proiectul are drept scop modificarea şi completarea prevederilor
Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locală şi Legii nr.435XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.
Prin completarea propusă pentru art.l din Legea nr.436/2006, în conţinutul legii
menţionate, se introduce termenul de „autorităţile ale administraţiei publice locale de
nivel special”.
Modificarea art.2 alin.(2) stabileşte cadrul legal în ceea ce priveşte modul de
organizare şi funcţionare a autorităţilor ale administraţiei publice locale de nivel
special.
Prin norma de la art.4 din Legea nr.43 5/2006 urmează a fi determinate
competenţele Adunării Populare din Găgăuzia.
/\

Aspectul normativ
Proiectul de lege este în corespundere cu prevederile Constituţiei RM, Legea
nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

Implementarea normelor propuse sunt compatibile cu normele juridice
naţionale şi internaţionale aferente domeniului respectiv, nu necesită modificarea sau
completarea altor acte normative în vigoare.
Aspectul financiar-economic
Realizarea prevederilor proiectului de lege nu necesită alocarea unor mijloace
financiare suplimentare.

Adunarea Populară a UTA Găgăuzia

