LEGE
pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156,
art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Activitatea Serviciului este supusă controlului parlamentar.”
2. Articolul 13:
la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Serviciul este condus de un director, numit în funcție de Parlament, la
propunerea a cel puțin 10 deputați, cu avizul Comisiei securitate națională, apărare
și ordine publică a Parlamentului, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din funcție a
directorului Serviciului se face de către Parlament, la propunerea a cel puțin unei
treimi din numărul de deputați aleși, în cazurile:”;
la alineatul (2), textul „ , în prezența Președintelui Republicii Moldova,” se
exclude;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Directorul Serviciului are doi adjuncți, numiți în funcție de către
Parlament, la propunerea directorului Serviciului.”
la alineatul (6), cuvintele „se aprobă de către Președintele Republicii Moldova”
se substituie cu cuvintele „se aprobă de către Parlament”.
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Art. II. – Legea nr. 170/2007 privind statutul ofițerului de informații și
securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Gradele speciale supreme se conferă prin decret al Președintelui Republicii
Moldova. Specimenul legitimației de ofițer cu grad special suprem al Serviciului,
precum și Regulamentul cu privire la legitimația de ofițer cu grad special suprem al
Serviciului se aprobă de către Parlament, la propunerea directorului Serviciului.”
2. La articolul 40 alineatul (3) litera d), cuvintele „fără acordul Președintelui
Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „fără acordul directorului
Serviciului”.
3. La articolul 44 alineatul (2), cuvintele „de către Președintele Republicii
Moldova” se substituie cu cuvintele „de Parlament”.
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Serviciul de Informații și Securitate, în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu
prezenta lege.
(3) Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației
în vigoare în concordanță cu prezenta lege.
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