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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

 pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 

 privind administrația publică locală 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

 Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea 

 Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din 

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 262 din 29.06.2022) de către un grup de deputați în 

Parlament și comunică următoarele. 

Inițiativa legislativă este înaintată în conformitate cu articolul 73 din 

Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului, 

adoptat prin Legea nr. 797/1996.  

Proiectul prevede completarea competențelor secretarului consiliului local 

prevăzute la art. 39 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală cu 

atribuția de autentificare a procurilor pentru stabilirea şi reexaminarea pensiei 

pentru limită de vârstă, pensiei de dizabilitate, pentru stabilirea şi calcularea 

pensiei de urmaş, alocaţiilor şi indemnizaţiilor. 

Autorii proiectului relevă necesitatea efectuării modificărilor de rigoare prin 

faptul că actualmente secretarul consiliului local, potrivit articolului 39 alineatul 

(1) litera q) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală este abilitat 

să autentifice procurile pentru primirea pensiilor, îndemnizațiilor, etc., nu și pentru 

reprezentarea persoanelor care au dreptul la pensie în instanțele competente 

(Casele teritoriale de asistență socială) pentru stabilirea și calcularea pensiilor. 

Potrivit notei informative, proiectul de lege a fost inițiat în baza solicitărilor 

persoanelor în etate şi persoanelor cu necesități speciale preponderent din zonele 

rurale unde nu există un notar în apropriere, iar deplasarea către unitățile notariale 

și subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale necesită timp 

și cheltuieli financiare suplimentare. 

 Din punct de vedere conceptual, menționăm că potrivit articolului 

31 alineatul (1) al Legii nr. 156/1998 privind sistemul de pensii, pensia se acordă 

la cererea persoanei care a obținut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) 

acesteia sau a reprezentantului desemnat prin procură ori prin împuternicire de 

reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul 

împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. 

În continuare, potrivit art. 374 alineatul (2) al Codului civil al Republicii 

Moldova nr. 1107/2002, procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în 

formă autentică trebuie să fie autentificată notarial. Subsecvent, potrivit alineatului 

(3) al aceluiași articol, procurile autentificate, conform legii, de autorităţile 

administraţiei publice locale sunt echivalate cu procurile autentificate notarial. 

Prin urmare, având în vedere dispozițiile actelor normative sus citate, 

precum şi ținând cont de raționamentele expuse în nota informativă, Guvernul 
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comunică susținerea proiectului de lege pentru modificarea articolului 39 al Legii 

nr. 436/2006 privind administrația publică locală. 

Totodată, în vederea ajustării proiectului de lege, înaintăm propunerea 

privind expunea textului de completare a articolului 39 alineatul (1) litera q) din 

Legea nr. 436/2006, în următoare redacție: „autentifică procurile pentru depunerea 

cererii şi actelor necesare pentru stabilirea, reexaminarea şi recalcularea pensiei, 

conform prevederilor Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, precum 

şi pentru alocații şi indemnizații”. 

Suplimentar, reieșind din prevederile articolului 8 alineatul (1) din Legea 

nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă și prevederile articolului 

10 alineatul (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, 

proiectul urmează a fi consultat cu reprezentanții autorităților administrației 

publice locale (eventual – Congresul Autorităților Locale din Moldova). 

 

 

 

 

 

 


