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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

 modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea 

 particulară de detectiv și de pază 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

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

modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de 

pază. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.  

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 283/2003 

 privind activitatea particulară de detectiv și de pază 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază, înaintat cu titlu 

de inițiativă legislativă (nr. 101 din 29 martie 2022) de către domnul Lilian Carp, 

deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Inițiativa legislativă respectivă este înaintată în conformitate cu articolul 

73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul 

Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996. 

Proiectul menționat prevede modificarea Legii nr. 283/2003 privind 

activitatea particulară de detectiv și de pază, în mod special prevede includerea 

instituțiilor publice fondate de Parlament în Lista obiectivelor asupra cărora se 

interzice activitatea particulară de pază. 

Din punct de vedere conceptual, se consideră ca fiind oportună și rațională 

stabilirea interdicției prestării serviciilor private de pază asupra obiectivelor 

instituțiilor fondate de autoritățile publice, inclusiv a instituțiilor publice fondate 

de Parlament. 

În altă ordine de idei, se va revedea utilizarea cuvintelor „instituțiile publice 

fondate de Parlament” la articolul I punctul 2 din proiect, deoarece, potrivit notei 

informative, se menționează doar despre Instituția Publică Compania „Teleradio-

Moldova”, nu și despre alte instituții publice fondate de Parlament. Or, nota 

informativă necesită a fi completată în conformitate cu argumentele de rigoare. 

Suplimentar, în vederea respectării normelor tehnicii legislative, la articolul 

I: 

- sursa publicării Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de 

detectiv și de pază se va expune în următoarea formulare: „(Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art. 769)”; 

- la punctul 1, a doua utilizare a cuvântului „textul” se va substitui cu 

cuvântul „cuvintele”. Remarcăm că la schimbarea unor cuvinte din conținutul 

textului unui act normativ, pentru exprimarea corectă, se menționează despre 

substituirea „cuvintelor” respective, iar la schimbarea unor cifre, semne și cuvinte 

din conținutul textului unui act normativ se menționează despre substituirea 

„textului” respectiv; 

- punctul 2 recomandăm a fi expus în următoarea formulare: 

„2. Anexa nr. 4 se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins: 

„31. Instituțiile publice fondate de Parlament”. 

Articolul II necesită a fi completat cu cuvintele „în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”. 
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Totodată, subliniem că, la stabilirea datei intrării în vigoare a actului 

normativ, urmează a se ține cont că, odată cu intrarea în vigoare a Legii 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, este aplicabilă norma imperativă, 

statuată la articolul 56, potrivit căreia „actele normative intră în vigoare peste o 

lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Potrivit 

alineatului (3) al aceluiași articol, intrarea în vigoare a actelor normative poate fi 

stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor 

și libertăților fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaționale 

ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărârilor Curții 

Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între actele 

normative ori dacă există alte circumstanțe obiective. 

În acest context, este necesar ca în nota informativă să se justifice, prin 

argumente concludente, că prevederile actului normativ prezentat întrunesc 

condițiile articolului 56 alineatul (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




