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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

modificarea Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 457/2003 pentru  

aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

 consiliilor locale şi raionale 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi 

funcţionarea consiliilor locale şi raionale, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă 

(nr. 265 din 14 noiembrie 2019) de către un grup de deputați în Parlament, şi 

comunică următoarele.       

Potrivit notei informative, proiectul de lege este elaborat din necesitatea 

ajustării dispoziţiilor Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale la prevederile 

Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în contextul corelării 

dispoziţiilor normative în ceea ce privește condiţiile de alegere a viceprimarilor, 

cît şi atribuţiile secretarului consiliului privind organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor consiliului. 

Avînd în vedere că proiectul legii nu contravine principiilor de bază ale 

administrării publice locale, statuate în art. 109 din Constituția Republicii 

Moldova, Guvernul comunică susținerea acestuia. 

Totodată, proiectul necesită a fi revăzut sub aspectul redactării și al 

respectării normelor de tehnică legislativă.  

În denumirea proiectului, referința la actul normativ se va expune ținînd 

cont de prevederile art. 42 alin. (5) și art. 55 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, astfel încît la indicarea datei de adoptare a actului 

normativ să se indice numărul de ordine, ca element de identificare, la care să se 

adăuge anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o 

bară „/” conform următorului exemplu: „Legea nr. 457/2003”.  

Luînd în considerare că proiectul prevede modificări doar la 

Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 

raionale, atît în denumire, cît şi în primul alineat al articolului unic se va 

specifica modificarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003. 

Subsecvent, sursa de publicare a Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și 

raionale necesită a fi expusă după cum urmează: „(Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2003, nr. 248-253, art. 998)”.  

La punctul 1, primul alineat necesită a fi reformulat. Astfel, potrivit 

normelor tehnicii legislative, în cazul expunerii în redacție nouă a conținutului 

unui element structural sau a unei părți a acestuia se va utiliza sintagma „va avea 

următorul cuprins:”, urmată de redarea noului text.  
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La punctul 3, pentru concretizare, se recomandă substituirea textului „în 

condițiile Legii privind administrația publică locală” cu textul „în condițiile 

art. 16 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală”, iar la 

punctul 4 se va completa cu cuvintele „al Republicii Moldova”. 

Adiţional, la definitivarea proiectului se va ţine cont 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, 

pentru exprimarea corectă, se menționează despre substituirea „textului” 

respectiv.  
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