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Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 
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Proiect  

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – La articolul 146 din Codul electoral nr.1381/1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463, art.768), cu 

modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Legitimația ce confirmă împuternicirile alesului local se execută și se 

eliberează conform procedurii stabilite prin Legea nr. 256/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului legitimației de ales local și a Regulamentului insignei de ales 

local.” 

 

Art. II. – Articolul 26 din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la alineatul (1), cuvântul „lege” se substituie cu textul „Legea nr. 

256/2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimației de ales local și a 

Regulamentului insignei de ales local”. 

2) la alineatele (2) şi (3), după cuvântul „înmânează” se completează cu 

textul „/eliberează”. 

 

Art. III. – Punctul 2 din anexa la Legea nr.457/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și 

raionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248-253, art. 998), 

cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripție sau al Comisiei 

Electorale Centrale aduce la cunoștința consilierilor hotărârea instanței 

judecătorești privind atribuirea mandatelor de consilier din circumscripția 

respectivă.” 

 

Art. IV. – Legea nr.256/2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimației 

de ales local și a Regulamentului insignei de ales local (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.706), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează:   

1. În anexa nr.1: 

1) la punctul 1, textul „Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000” se substituie 

cu textul „Legea nr.768/2000”; 

2) la punctul 2 alineatul trei, cuvântul „Prim-ministru” se substituie cu 

cuvintele „Președintele Comisiei Electorale Centrale”; 
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3) la punctul 3, cuvântul „înmânează” se completează cu textul 

„/eliberează”;  

4) la punctul 4 alineatul doi, cuvintele „Direcția politică de cadre a 

Cancelariei de Stat” se substituie cu cuvintele „Comisia Electorală Centrală”; 

5) la punctul 5, textul „Legea nr.344-XII din 23 decembrie 1994” se 

substituie cu textul „Legea nr.344/1994”; 

6) la punctul 6:   

alineatul unu, textul „primarului, președintelui raionului sau, după caz, al 

Prim-ministrului” se substituie cu textul „secretarului consiliului local respectiv, 

după caz, Președintelui Comisiei Electorale Centrale”; 

alineatele trei şi patru vor avea următorul cuprins: 

„Secretarul consiliului local respectiv, după caz, Comisia Electorală 

Centrală organizează executarea și eliberarea unei legitimații noi din contul 

alesului local. 

Conform competențelor prevăzute la punctul 4 din prezentul Regulament, 

secretarii consiliilor locale, după caz, Comisia Electorală Centrală expediază 

pentru publicare în presa locală, respectiv, Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova informația despre pierderea legitimației, cu indicarea numărului 

acestuia.”; 

7) la punctul 8, textul „sau, după caz, Direcției politica de cadre a 

Cancelariei de Stat” se exclude; 

8) la punctul 9, cuvintele „rămâne în familia acestuia sau la alți succesori ai 

săi” se substituie cu cuvintele „își pierde valabilitatea”. 

 

2. În anexă la Regulamentul legitimației de ales local, cuvintele „funcția 

deținută” se substituie cu cuvântul „statutul”.  

 

3. În anexa nr.2: 

1) la punctul 1, textul „Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000” se substituie 

cu textul „Legea nr.768/2000”; 

2) la punctul 3 alineatul doi, cuvintele „Direcția politică de cadre a 

Cancelariei de Stat” se substituie cu cuvintele „Comisia Electorală Centrală”; 

3) la punctul 6:  

alineatul unu, textul „primarului, președintelui raionului sau, după caz, al 

Prim-ministrului” se substituie cu textul „secretarului consiliului local respectiv, 

după caz, Președintelui Comisiei Electorale Centrale”; 

alineatul trei va avea următorul cuprins: 

„Secretarul consiliului local respectiv, după caz, Comisia Electorală 

Centrală organizează executarea și eliberarea unei insigne noi din contul alesului 

local.” 
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Art. V. – La articolul 13 alineatul (31) din Legea nr.436/2006 privind 

administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr.32-35, art.116), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) aducerea la cunoștință de către reprezentantul consiliului electoral de 

circumscripție sau al Comisiei Electorale Centrale a hotărârii instanței 

judecătorești privind atribuirea mandatelor de consilier;”.  

 

 

Președintele Parlamentului 
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