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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre  

a Parlamentului pentru modificarea Registrului monumentelor  

Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea  

Parlamentului nr. 1531/1993 

------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de 

hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Registrului monumentelor 

Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului  

nr. 1531/1993. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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                 Aprobat 

 prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 din                               2018 

 

 

AVIZ 

asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului 

pentru modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova 

 ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531/1993 

 

Guvernul a examinat proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru 

modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531/1993, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 45 din 22 februarie 2018) de către un grup de deputați în 

Parlament, și comunică următoarele. 

 

Proiectului propune excluderea poziției 1002 din compartimentul „Raionul 

Orhei” al Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat 

prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531/1993.   

Avînd în vedere că, potrivit art.11 alin. (3) din Legea nr.1530-XII din  

22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor, întocmirea Registrului 

monumentelor de importanță locală ține de competența consiliilor raionale, 

municipale, orășenești și comunale, precum și de faptul că, în temeiul normelor 

legale menționate supra, complexul în cauză a fost inclus în Registrul 

monumentelor de importanță locală, inițiativa legislativă privind modificarea 

Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 1531/1993, se  susține.  

 Totodată, se constată că proiectul necesită definitivare conform regulilor 

de tehnică legislativă. Astfel, art.1 din proiect urmează a fi modificat și expus în 

următoarea redacție:  

„Articol unic. – La compartimentul „Raionul Orhei” se exclude poziția 

„1002”.  

În același context, în temeiul prevederilor art.76 din Constituția Republicii 

Moldova și art.1 alin. (5) din Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul 

de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale, art.2 din proiect se propune a 

fi exclus.  

Trimiterile la actul legislativ supus modificării potrivit uzanțelor 

normative urmează a se efectua cu indicarea legislaturii și a datei adoptării 

acestora.   

 


	Hotarire.pdf
	Aviz.pdf



