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În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi
art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă
legislativă proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative.

Anexă:
- proiectul de lege
- nota informativă
Deputaţii:

Proiect
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 5 alineatul 3 din Legea privind statutul alesului local
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,
Nr. 34, art. 231) cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul
cuprins:
“(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) din prezentul articol,
mandatul consilierului se ridică de către consiliul respectiv, iar în cazurile
prevăzute la alin. (2) lit. c) şi f) din prezentul articol, mandatul consilierului se
ridică de către Comisia Electorală Centrală.”
Art. II. – La articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 436-XVI privind
administraţia publică locală din 28 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, Nr. 32-35 art. 116) cu modificările şi completările
ulterioare, lit. b) şi d) se exclud.
Art. III. – Articolul 22 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu litera u), cu
următorul cuprins:
“u) ridică mandatul consilierului local în caz de incompatibilitate a funcţiei
şi demisie (la cerere) în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de
ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale,.”

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul legii pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Proiectul de lege a fost elaborat în scopul perfecţionării cadrului legal ce
reglementează relaţiile juridice legate de ridicarea şi validarea mandatelor de
consilier în consiliile locale.
Astfel, se propune a trece din competenţa consiliilor locale în competenţa
Comisiei Electorale Centrale, atribuţiile ce ţin de de ridicarea şi validarea
mandatelor de consilier în consiliile locale în caz de:
- incompatibilitate a funcţiei;
- demisie.
În acest sens, proiectul de lege prevede modificarea şi completarea:
articolului 5 alineatul 3 din Legea privind statutul alesului local
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000;
articolului 24 alineatul (1) din Legea nr. 436-XVI privind
administraţia publică locală din 28 decembrie 2006;
articolului 22 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997.
Prin acest proiect de lege se propune soluţionarea unor probleme constatate
după alegerile locale generale din 5 iunie 2011. Mai exact, potrivit actualelor
prevederi legale care se propun a fi modificate şi completate, competenţa de
ridicare a mandatelor de consilier local în legătură cu incompatibilitatea funcţiei şi
demisia revine consiliilor locale respective, iar competenţa de validare a
mandatelor candidaţilor supleanţi, revine CEC. Ar fi mult mai eficient dacă ambele
aceste competenţe ar reveni CEC, deoarece în acest fel s-ar exclude blocajele în
consiliile locale care apar în perioada dintre ridicarea mandatelor de către consiliile
locale şi validarea noilor consilieri de către CEC.
Totodată, transmiterea acestor atribuţii către CEC va garanta o mai bună
monitorizare a cazurilor de incompatibilitate a funcţiei şi respectarea termenului de
30 de zile în care alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate
este obligat să demisioneze din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau să îşi
depună mandatul (a se vedea art. 7 şi 8 din Legea privind statutul alesului local
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000). Or, în prezent, nu există un control eficient la
acest capitol.
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