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PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
DECRET
279
privind promulgarea Legii pentru completarea
Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV
din 18 aprilie 2002
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 40 din 21 martie
2013 pentru completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 591-VII. Chişinău, 16 aprilie 2013.

280

LEGE
pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldova nr.
985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează cu articolele 1801 şi 1802
cu următorul cuprins:
„Articolul 1801. Împiedicarea intenţionată a activităţii
mass-media sau intimidarea
pentru critică
(1) Împiedicarea intenţionată a activităţii mass-media
sau a jurnalistului, precum şi intimidarea mass-media sau
a jurnalistului pentru critică
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 la 300
unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la
2 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu folosirea situaţiei de
serviciu
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500
unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la
4 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2):
a) săvîrşite cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea
aplicării ei;
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) însoţite de sustragerea sau deteriorarea materialelor sau echipamentului jurnalistului în scopul împiedicării
activităţii jurnalistice,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 1000
unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcţii publice pe un termen de pînă la
5 ani.
Articolul 1802. Cenzura
(1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic
sau interdicţia nejustificată de a răspîndi anumite informaţii,
impusă de către conducerea mass-media publice,
se pedepseşte cu amendă de la 300 la 500 unităţi
convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un
termen de pînă la 5 ani.
(2) Indicaţia funcţionarului public sau a persoanei care
exercită funcţie de demnitate publică cu privire la activitatea
editorială dată mass-media sau angajaţilor mass-media,
precum şi orice altă formă de împiedicare a tirajării sau
răspîndirii informaţiei
se pedepsesc cu amendă de la 300 la 1000 unităţi
convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un
termen de pînă la 5 ani.”
Marian LUPU

Nr. 40. Chişinău, 21 martie 2013.

281

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului
Qatar privind abolirea regimului de vize pentru titularii
paşapoartelor diplomatice şi speciale

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 55 din 29 martie
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind abolirea
regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice
şi speciale.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 593-VII. Chişinău, 16 aprilie 2013.
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LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind abolirea
regimului de vize pentru titularii paşapoartelor
diplomatice şi speciale

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind abolirea regimului
de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi speciale,
semnat la Doha la 10 decembrie 2012.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare
pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene va notifica Guvernul Statului Qatar despre ratificarea acordului menţionat.
Marian LUPU

Nr. 55. Chişinău, 29 martie 2013.

283

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului
Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă
a investiţiilor

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 56 din 29 martie
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi
protejarea reciprocă a investiţiilor.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 594-VII. Chişinău, 16 aprilie 2013.

284

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea
şi protejarea reciprocă a investiţiilor

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea
şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Doha
la 10 decembrie 2012.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare
pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene va notifica Guvernul Statului Qatar despre ratificarea acordului nominalizat.
Marian LUPU

Nr. 56. Chişinău, 29 martie 2013.

285

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului în domeniul securităţii sociale
dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 59 din 29 martie
2013 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii
sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 595-VII. Chişinău, 16 aprilie 2013.

286

LEGE
pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii
sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se ratifică Acordul în domeniul securităţii
sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei, semnat
la Bruxelles la 12 septembrie 2012.
Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Nr. 59. Chişinău, 29 martie 2013.
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pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene va notifica partea belgiană despre ratificarea
acordului menţionat.
Marian LUPU

20 aprilie 2013
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 62 din 4 aprilie
2013 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 592-VII. Chişinău, 16 aprilie 2013.

288

LEGE
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind
ocrotirea monumentelor (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 1 alineatul (3) litera b), după
cuvîntul „grupate” se introduce textul „ , inclusiv zone
construite,”.
2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) În scopul evidenţei, studierii, punerii
în valoare, salvării, protejării, conservării şi restaurării
monumentelor pe principii ştiinţifice, organele de stat pentru
ocrotirea monumentelor sînt obligate să înfiinţeze consilii
ştiinţifice şi comisii, să consulte specialişti (jurişti, lucrători
de muzeu, restauratori), luînd în considerare la întocmirea Registrului monumentelor, precum şi la înscrierea
monumentelor în acest registru, avizele corespunzătoare.
(2) Metodologiile, normativele şi reglementările din
domeniul ocrotirii monumentelor, proiectele de intervenţii la
monumentele de istorie, artă şi arhitectură şi în zonele lor de
protecţie, în zonele construite cu statut de monument sînt
aprobate conform etapelor de execuţie (schiţă de proiect
şi proiect de execuţie) de către Ministerul Culturii în baza
avizului Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice (în
continuare – Consiliu).
(3) Consiliul este un organism de specialitate care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul ocrotirii de
stat a monumentelor istorice şi activează pe lîngă Ministerul
Culturii în baza unui regulament aprobat de Guvern.
(4) Consiliul este format din persoane cu experienţă
profesională în domeniul ocrotirii monumentelor istorice
(specialişti şi experţi autorizaţi) din organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale cu preocupări statutare
în domeniu, numite pe o perioadă stabilită prin ordinul
ministrului culturii, la propunerea direcţiei de specialitate
a ministerului.
(5) Retribuirea membrilor Consiliului se efectuează în
conformitate cu actele normative în vigoare, în limitele
mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru Ministerul
Culturii.”
3. Legea se completează cu articolul 161 cu următorul
cuprins:
„Art. 161. – (1) Inspectarea pe teren a monumentelor
de istorie, artă şi arhitectură şi a zonelor lor de protecţie,
precum şi controlul/supravegherea respectării legislaţiei
în domeniul ocrotirii monumentelor sînt asigurate de către
Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor.
(2) Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor este o instituţie specializată, subordonată Ministerului
Culturii, care activează în baza unui regulament aprobat
de Guvern şi este finanţată din bugetul de stat în limita
fondurilor stabilite.”
Art. II. – Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autori-

zarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se completează cu literele
f) şi g) cu următorul cuprins:
„f) schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al
Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii,
în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi
arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
g) avizul de expertiză arheologică emis de Agenţia
Naţională Arheologică.”
2. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se completează
cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
„– statutul de monument al imobilului sau al zonei
construite în care se solicită proiectarea;”.
3. La articolul 9, litera a) se completează cu o liniuţă
nouă cu următorul cuprins:
„– statutul de monument al imobilului sau al zonei
construite;”.
4. La articolul 10, alineatul (1) se completează cu litera
e) cu următorul cuprins:
„e) certificatul de descărcare de sarcina arheologică.”
5. La articolul 11, alineatul (1) se completează cu litera
c) cu următorul cuprins:
„c) avizării de către Consiliul Naţional al Monumentelor
Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate
în zone construite înscrise în Registrul monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat.”
6. La articolul 12, alineatul (1) se completează cu literele
g) şi h) cu următorul cuprins:
„g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului
Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul
Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în
cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă
şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
h) certificatul de descărcare de sarcina arheologică, în
cazul terenurilor cu patrimoniu arheologic.”
7. La articolul 13, alineatul (2) se completează cu litera
d) cu următorul cuprins:
„d) obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare.”
8. La articolul 14:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul
cuprins:
„(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul
intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură
înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a),
b), d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de
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urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire,
iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h), i) şi j)
se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.”
9. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu literele
f) şi g) cu următorul cuprins:
„f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul
monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor
situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat;
g) avizul de expertiză arheologică pentru determinarea
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

20 aprilie 2013

prezenţei/lipsei vestigiilor arheologice, emis de Agenţia
Naţională Arheologică.”
10. La articolul 23 alineatul (1), după sintagma „Inspecţia
de Stat în Construcţii” se introduce textul „ , precum şi
Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în
cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al
obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat,”.
Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative
în concordanţă cu această lege.
Marian LUPU

Nr. 62. Chişinău, 4 aprilie 2013.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
articolului 14 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 69 din
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

5 aprilie 2013 pentru completarea articolului 14 din Legea
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 598-VII. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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LEGE
pentru completarea articolului 14 din Legea nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia
publică locală

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 14 alineatul (2) din Legea nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35,
art. 116), cu modificările ulterioare, se completează cu literă
y1) cu următorul cuprins:
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

„y1) decide instituirea funcţiei de mediator comunitar în
localităţile compact sau mixt populate de romi;”.
Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative
în concordanţă cu prevederile acesteia.
Marian LUPU

Nr. 69. Chişinău, 5 aprilie 2013.
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DECRET
pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea
articolului 1012 din Codul fiscal nr. 1163-XIII
din 24 aprilie 1997

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 73 din 11 aprilie
2013 cu privire la modificarea articolului 1012 din Codul
fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 599-VII. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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LEGE
cu privire la modificarea articolului 1012
din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Articolul 1012 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din
24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Articolul 1012. Achitarea T.V.A. pentru livrările
producţiei de fabricaţie proprie
din fitotehnie şi horticultură
în formă naturală, producţiei
de fabricaţie proprie din
zootehnie în formă naturală,
masă vie şi sacrificată

6

şi pentru livrările de zahăr
din sfeclă de zahăr ca producţie
de fabricaţie proprie, efectuate
de agenţii economici
(1) Agenţii economici producători agricoli şi producători de zahăr care livrează pe teritoriul ţării producţie
de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă
naturală, producţie de fabricaţie proprie din zootehnie în
formă naturală, masă vie şi sacrificată şi zahăr din sfeclă de
zahăr ca producţie de fabricaţie proprie, cu titlu de excepţie,
achită la buget doar 40% din suma T.V.A. calculată aferentă
acestor livrări conform art. 96 lit. a).

20 aprilie 2013
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(2) Restul de 60% din suma T.V.A. înregistrată şi
acumulată rămîne la dispoziţia agentului economic producător agricol sau producător de zahăr şi va fi folosit exclusiv
pentru extinderea şi dezvoltarea capacităţii de producţie a

întreprinderii.”
Art. II. – Guvernul, în termen de 60 de zile de la data
publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în
concordanţă cu aceasta.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Nr. 73. Chişinău, 11 aprilie 2013.
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DECRET
pentru promulgarea Legii
privind importul unor bunuri

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 79 din 12 aprilie
2013 privind importul unor bunuri.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Nicolae TIMOFTI

Nr. 600-VII. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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LEGE
privind importul unor bunuri

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Prin derogare de la prevederile Codului
vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale
Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful
vamal, se permite, cu titlu de excepţie, asociaţiei obşteşti

Societatea Persoanelor cu Dizabilităţi „TAUR” introducerea
în ţară şi plasarea sub regim vamal de import a unor bunuri,
conform anexei, acordate cu titlu de ajutor umanitar de către
Ambasada Republicii Cehe în Moldova şi livrate de către
Compania „Ortoservis” SRO, Republica Cehă, cu scutirea
de plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Nr. 79. Chişinău, 12 aprilie 2013.

Anexă
LISTA
bunurilor ce urmează a fi importate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Denumirea bunului
Toaletă-scaun WCZ 94
Scaun Kiel pentru du܈ ܈i toaletă
Scaun WC TZ 201
Toaletă-cărucior
Chimicale pentru toaletă-cărucior
Bideu electronic Cleanlet DB-752NA
Scaun pentru vană Lilly
Scaun de du ܈Prima-Basic
Scaun pentru vană Magnolia 316
Cărucior cu transmisie electrică
Mîner reglabil pentru WC
Cadru de mers
Cadru de mers GO-ON
Cîrje din lemn
Piese de cauciuc pentru cîrje
Piese de cauciuc pentru cadru de mers
Piese de iarnă pentru cîrje
Cîrje cu sprijin pe antebra܊
Cîrje cu sprijin pe antebra ܊pentru copii
Decora man܈on pentru scaune cu rotile
Alimentator Vitility
Dress stick cu încăl܊ător
Relax Gelcell (45x40 cm) (pernă antiescare)
Relax Trio (40x40) (pernă antiescare)
Scaun pentru vană Magnolia 312
Scaun pentru vană Magnolia 236
Scaun pentru duú Alu
Suport din plastic pentru baie
Mănuúi pentru cărucioare Power
Minge pentru gimnastică
Rampă
Utilaj pentru ridicare
Masă pentru cărucior
Set special pentru bucătărie
Set special pentru bucătărie (linguri, furculiĠe etc.)

Nr. de
unită܊i
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
5
30
30
30
5
3
10
10
5
1
1
1
2
2
6
10
1
2
1
3
1
1
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 82 din 18 aprilie 2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 601-VII. Chişinău, 19 aprilie 2013.

296

LEGE
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994
cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. După articolul 25 se introduce articolul 25 1 cu
următorul cuprins:
„Articolul 251. Acţiunea actului sesizat
(1) Acţiunea actelor normative prevăzute la art. 4 alin.
(1) lit. a), sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituţională, care afectează sau se referă la domeniile stabilite
la alin. (2) din prezentul articol poate fi suspendată pînă la
soluţionarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii sau
hotărîri definitive.
(2) Se poate dispune suspendarea acţiunii:
1) actelor care afectează sau se referă la următoarele
domenii:
a) suveranitatea şi puterea de stat;
b) drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
c) democraţia şi pluralismul politic;
d) separaţia şi colaborarea puterilor;
e) principiile fundamentale privind proprietatea;
f) unitatea poporului şi dreptul de identitate;
g) securitatea economică sau financiară a statului;
h) alte domenii pentru care Curtea Constituţională
consideră necesară suspendarea acţiunii actului contestat,
în vederea evitării prejudiciilor şi consecinţelor negative
iminente;
2) actelor cu caracter individual emise de Parlament,
Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvern, care se
referă la persoanele oficiale de stat exponente ale unui
interes public şi/sau politic deosebit.
(3) Curtea Constituţională va examina cererea de
suspendare a actului normativ contestat cel tîrziu în a doua
zi lucrătoare după înregistrarea sesizării.
(4) Decizia de suspendare a acţiunii actului contestat se
adoptă de plenul Curţii Constituţionale cu votul a cel puţin
3 judecători. În caz de imposibilitate a convocării plenului
Curţii, decizia de suspendare se emite printr-o dispoziţie a
Preşedintelui Curţii Constituţionale, cu confirmarea ulterioară
obligatorie de către plenul Curţii Constituţionale.
(5) Decizia de suspendare a actului normativ contestat
intră în vigoare la data adoptării, urmînd a fi publicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(6) În cazul suspendării acţiunii actului normativ
contestat, Curtea Constituţională va examina, în fond,
sesizarea într-un termen rezonabil, care nu va depăşi 15
zile de la înregistrare. În caz de necesitate, Curtea Constituţională poate decide, argumentat, prelungirea termenului
de 15 zile cu încă maximum 15 zile.”
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Nr. 82. Chişinău, 18 aprilie 2013.
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2. La articolul 31, alineatul (4) se abrogă.
Art. II. – Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII
din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1995, nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.
2. Codul se completează cu articolul 71 cu următorul
cuprins:
„Articolul 71. Acţiunea actului sesizat
(1) Acţiunea actelor supuse controlului constituţionalităţii, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituţională, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la
alin. (2) poate fi suspendată pînă la soluţionarea în fond a
cauzei cu emiterea unei decizii sau hotărîri definitive.
(2) Se poate dispune suspendarea acţiunii:
1) actelor care afectează sau se referă la următoarele
domenii:
a) suveranitatea şi puterea de stat;
b) drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
c) democraţia şi pluralismul politic;
d) separaţia şi colaborarea puterilor;
e) principiile fundamentale privind proprietatea;
f) unitatea poporului şi dreptul de identitate;
g) securitatea economică sau financiară a statului;
h) alte domenii pentru care Curtea Constituţională
consideră necesară suspendarea acţiunii actului contestat,
în vederea evitării prejudiciilor şi consecinţelor negative
iminente;
2) actelor cu caracter individual emise de Parlament,
Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvern, care se
referă la persoanele oficiale de stat exponente ale unui
interes public şi/sau politic deosebit.
(3) Curtea Constituţională va examina cererea de
suspendare a actului normativ contestat cel tîrziu în a doua
zi lucrătoare după înregistrarea sesizării.
(4) Decizia de suspendare a acţiunii actului contestat se
adoptă de plenul Curţii Constituţionale cu votul a cel puţin
3 judecători. În caz de imposibilitate a convocării plenului
Curţii, decizia de suspendare se emite printr-o dispoziţie a
Preşedintelui Curţii Constituţionale, cu confirmarea ulterioară
obligatorie de către plenul Curţii Constituţionale.
(5) Decizia de suspendare a actului normativ contestat
intră în vigoare la data adoptării, urmînd a fi publicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(6) În cazul suspendării acţiunii actului normativ
contestat, Curtea Constituţională va examina, în fond,
sesizarea într-un termen rezonabil, care nu va depăşi 15
zile de la înregistrare. În caz de necesitate, Curtea Constituţională poate decide, argumentat, prelungirea termenului
de 15 zile cu încă maximum 15 zile.”
Marian LUPU

20 aprilie 2013
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului
53 din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 92 din 19 aprilie
2013 pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 602 -VII. Chişinău,19 aprilie 2013.

298

LEGE
pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – La articolul 53 alineatul (3) din Codul electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

ulterioare, literele b) şi c) se abrogă.
Art. II. – Guvernul, în termen de 30 de zile, va elabora şi
va aproba strategia de înlocuire a actelor de tip sovietic.
Marian LUPU

Nr. 92. Chişinău,19 aprilie 2013.

299

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii
nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 93 din 19 aprilie
2013 pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002
cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 603 -VII. Chişinău,19 aprilie 2013.

300

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002
cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8:
alineatul (7):
la litera d), cifra „2” se înlocuieşte cu cifra „4”;
literele h) şi j) se abrogă;
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

la alineatul (8), textul „alin. (7) lit. a)–i)” se substituie
cu textul „alin. (7)”;
alineatul (9) se abrogă;
la alineatul (10), textul „şi (9)” se exclude, iar cuvîntul
„Revocarea” se substituie cu cuvîntul „Demiterea”.
2. La articolul 14 alineatul (3), cuvintele „a directorului
şi a adjuncţilor săi” se substituie cu cuvintele „a directorilor
adjuncţi”, iar cuvîntul „revocare” se substituie cu cuvîntul
„demitere”.
Marian LUPU

Nr. 93. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 94 din 19 aprilie
2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
Nicolae TIMOFTI

Nr. 604 -VII. Chişinău,19 aprilie 2013.

302

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997,
nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după noţiunea „circumscripţie electorală”

se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
„circumscri pţie naţională – circumscripţie electorală
de nivel naţional în care se organizează şi se desfăşoară
alegerile deputaţilor în Parlament pe baza votului proporţional pe liste de partid;
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circumscri pţie uninominală – circumscripţie electorală în
care se organizează şi se desfăşoară alegerile uninominale
ale unui deputat în Parlament pe baza votului majoritar;”.
2. La articolul 4:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul
cuprins:
„(2) În cadrul oricărui scrutin al alegerilor parlamentare
generale, fiecare alegător are dreptul la un singur vot
pentru, votînd cu două buletine, unul pentru circumscripţia
naţională şi celălalt pentru circumscripţia uninominală.
Fiecare vot are putere juridică egală.”
3. La articolul 10, după cuvintele „concurent electoral” se
introduce textul „şi are dreptul la un singur vot atît în circumscripţia naţională, cît şi în circumscripţia uninominală”.
4. Articolul 22:
se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
„c 1) constituie circumscripţii uninominale permanente;”
la litera t), textul „art. 87 şi 88” se substituie cu textul
„art. 89, 91 şi 92”.
5. La articolul 27 alineatul (1), după cuvintele „care
corespund” se introduc cuvintele „ , de regulă,”, iar în final
alineatul se completează cu textul: „Excepţiile de la această
regulă sînt prevăzute de prezentul cod.”
6. La articolul 39, alineatul (9) se completează în final cu
textul: „În cazul alegerilor parlamentare, certificatul pentru
drept de vot se eliberează dacă alegătorul doreşte să voteze
în altă secţie de votare din circumscripţia uninominală unde
este înscris în lista electorală de bază.”
7. La articolul 42 alineatul (1), după cuvîntul „alegerilor”
se introduce textul „parlamentare pe circumscripţii uninominale şi în cazul alegerilor”.
8. La articolul 46 alineatul (6), cuvintele „orice modificări
în listele” se substituie cu cuvintele „modificări în interiorul
listelor”, iar cifra „79” – cu cifra „81”.
9. La articolul 48 alineatul (1), cuvîntul „buletinului” se
substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „buletinelor”.
10. Articolul 53:
la alineatul (2) litera a), după cuvintele „certificatul
pentru drept de vot” se introduc cuvintele „în circumscripţia
respectivă”;
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul
cuprins:
„(31) În secţiile de votare constituite peste hotarele
Republicii Moldova, alegătorul completează şi depune o
declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la
votarea multiplă, fiind informat despre răspunderea penală
în caz de încălcare a acestei obligaţii.”
11. Titlul III va avea următorul cuprins:
„Titlul III
ALEGERILE PARLAMENTARE
Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
Prevederile prezentului titlu (art. 72–945) sînt aplicabile
numai în cazul alegerilor Parlamentului.
Articolul 73. Alegerile Parlamentului
(1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
(2) Alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui
sistem mixt (proporţional şi majoritar) într-o circumscripţie
naţională şi în circumscripţii uninominale.
(3) În circumscripţia naţională se aleg 51 de deputaţi în
baza votului reprezentării proporţionale. În circumscripţiile
uninominale se aleg 50 de deputaţi în baza votului majoritar,
cîte unul de la fiecare circumscripţie.
Articolul 74. Circumscripţiile electorale
(1) Alegerile parlamentare se organizează în baza unei
circumscripţii naţionale, care cuprinde întreg teritoriul
Republicii Moldova şi secţiile de votare de peste hotare,
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precum şi în baza a 50 de circumscripţii uninominale.
(2) Circumscripţiile electorale sînt constituite de către
Comisia Electorală Centrală în bază permanentă.
(3) Circumscripţiile uninominale se formează după
principiul teritorial-demografic în una sau mai multe localităţi
vecine, avînd la bază un număr similar de alegători în
fiecare circumscripţie, cu o deviere de cel mult 5 la sută.
Baza de calcul pentru formarea circumscripţiilor uninominale constituie numărul alegătorilor de la ultimele alegeri
generale.
(4) Circumscripţia uninominală se formează, de regulă,
din localităţile unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea.
(5) În cazul în care numărul alegătorilor dintr-o localitate
este mai mare decît cel mediu calculat pentru o circumscripţie uninominală, în această localitate se formează mai
multe circumscripţii uninominale.
(6) Peste hotarele Republicii Moldova nu se constituie
circumscripţii uninominale. Secţiile de votare constituite
peste hotarele ţării vor organiza şi desfăşura votarea doar
în circumscripţia naţională.
(7) Lista circumscripţiilor uninominale, cu indicarea
numerelor şi a hotarelor, se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
Articolul 75. Consiliile electorale de
circumscripţie şi birourile electorale
ale secţiilor de votare
(1) În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor,
Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 50 de
zile înainte de efectuarea lor, consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art. 27, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie
sînt cele expuse la art. 28, cu excepţia celor de la lit. g),
ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
(2) Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de
votare în condiţiile
art. 29 şi 291, care se aplică în modul
corespunzător.
(3) La secţiile de votare se formează birouri electorale
ale acestora, al căror mod de constituire şi ale căror atribuţii
sînt prevăzute la art. 29, 291 şi 30, care se aplică în modul
corespunzător.
Articolul 76. Candidaţii la funcţia de deputat
în Parlament
Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi
persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în
ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii
Moldova, au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile
prevăzute de prezentul cod.
Articolul 77. Stabilirea datei alegerilor
(1) Alegerile parlamentare se desfăşoară în cel mult
3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului sau de la
dizolvarea Parlamentului.
(2) În cazul expirării mandatului Parlamentului, data
alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
(3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret
al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data
alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc
peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la
dizolvarea Parlamentului.
Articolul 78. Desemnarea candidaţilor
din partea partidelor
(1) Desemnarea candidaţilor la funcţia de deputat pentru
circumscripţia naţională şi pentru circumscripţiile uninominale se face potrivit prevederilor statutare ale partidelor
sau/şi blocurilor electorale.
(2) Partidul sau/şi blocul electoral poate înainta:
a) lista de candidaţi pentru circumscripţia naţională, care
nu va depăşi numărul de 53 de persoane;
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b) cîte un candidat pentru fiecare circumscripţie uninominală.
(3) Modelul listei de candidaţi se aprobă de către
Comisia Electorală Centrală.
Articolul 79. Înregistrarea concurenţilor electorali
(1) Pentru a fi înregistraţi de Comisia Electorală Centrală,
concurenţii electorali depun actele indicate la art. 44.
(2) Aceeaşi persoană poate fi inclusă doar într-o
singură listă de candidaţi, din partea unui singur concurent
electoral.
(3) Persoana inclusă în lista de candidaţi din partea unui
concurent electoral pentru alegerile în baza circumscripţiei
naţionale poate candida doar într-o singură circumscripţie
uninominală din partea aceluiaşi concurent electoral sau în
calitate de candidat independent.
Articolul 80. Condiţiile speciale pentru
listele de subscripţie
(1) Pentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală,
candidatul independent prezintă, în condiţiile art. 42 şi art.
43, liste de subscripţie, care conţin semnăturile a cel puţin
1500 de susţinători cu drept de vot din circumscripţia uninominală unde intenţionează să candideze, dar nu mai mult de
2000 de semnături, sau, dacă intenţionează să candideze
pe circumscripţia naţională, care conţin cel puţin 2000 de
semnături, dar nu mai mult de 3000 de semnături.
(2) În cazul în care, la verificarea de către Comisia
Electorală Centrală, în listele de subscripţie se depistează
semnături false sau semnături repetate în mai multe liste,
semnăturile respective se exclud. Dacă pe parcursul verificărilor se depistează 5% de semnături eronate, verificările
încetează şi listele se resping.
(3) Dacă la verificare se constată că nu este prezentat
numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii
semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus şi este mai
mic decît plafonul minim prevăzut la alin. (1), candidatul
independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se hotărîrea
motivată în termen de 24 de ore de la adoptare.
(4) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie
suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit
şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la
art. 44.
Articolul 81. Condiţiile speciale pentru înregistrarea
listelor de candidaţi
în circumscripţia naţională
Numărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării
nu poate fi mai mic de 30 de persoane şi nici mai mare de
51, plus doi candidaţi supleanţi.
Articolul 82. Modificarea listelor de candidaţi
sau retragerea candidatului
(1) Concurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura, să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască
un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă
a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte
de ziua alegerilor.
(2) Decizia privind retragerea candidaturii, retragerea
sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de persoana
sau de formaţiunea care a înaintat candidatura ori a înaintat
lista de candidaţi şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale,
care o face publică imediat.
(3) Dacă în circumscripţia uninominală a fost înregistrat
un singur candidat şi acesta s-a retras ori nu a participat
la alegeri din alte motive, în circumscripţia electorală
respectivă se organizează alegeri noi în condiţiile prezentului cod.
Articolul 83. Listele electorale
Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se
întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care
se aplică în modul corespunzător.

Articolul 84. Campania electorală
pentru alegerile Parlamentului
Campania electorală pentru alegerile Parlamentului se
desfăşoară în conformitate cu capitolul 7 (art. 45–art. 47),
care se aplică în modul corespunzător.
Articolul 85. Buletinele de vot
(1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu
capitolul 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul
corespunzător.
(2) Candidatul independent se înscrie în buletin într-un
patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele şi
menţiunea „Candidat independent”.
Articolul 86. Votarea
(1) Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se
efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art. 50–art. 55),
care se aplică în modul corespunzător.
(2) Alegătorul votează în secţia de votare din circumscripţia uninominală unde îşi are domiciliul.
(3) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la
instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie
de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să
respecte următoarele condiţii:
a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de
însoţire;
b) să prezinte carnetul de student al instituţiei de
învăţămînt din localitatea respectivă;
c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie
răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind
informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare
a acestei obligaţii.
(4) Alegătorii specificaţi la alin. (3) se înscriu în lista
suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică
instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi.
Articolul 87. Numărarea voturilor şi totalizarea
rezultatelor alegerilor
Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 10
(art. 56–art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
Articolul 88. Stabilirea pragului de reprezentare
pentru alegerile în
circumscripţia naţională
(1) După primirea din toate circumscripţiile electorale
a proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie, în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor,
Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi
valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică, de fiecare bloc electoral şi candidat
independent, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul
minim de reprezentare.
(2) Pragul minim de reprezentare constituie următoarele
proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:
a) pentru un partid, o organizaţie social-politică – 4 la
sută;
b) pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau
organizaţii social-politice – 7 la sută;
c) pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe
partide şi/sau organizaţii social-politice – 9 la sută;
d) pentru un candidat independent – 2 la sută.
(3) Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile
electorale şi candidaţii independenţi care au întrunit un
număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin. (2) se
exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din
procesul de atribuire a mandatelor.
Articolul 89. Numărarea mandatelor obţinute
de concurentul electoral
în circumscripţia naţională
(1) Mandatele de deputat în Parlament se distribuie
numai concurenţilor electorali care au obţinut minimul
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necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare
stabilit la art. 88.
(2) Distribuirea mandatelor de deputat între partide, alte
organizaţii social-politice şi blocuri electorale se efectuează
numai după ce se stabileşte numărul candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil
exprimate ale alegătorilor şi se scade numărul respectiv de
candidaţi independenţi din numărul total de mandate de
deputat în Parlament.
(3) Numărul de voturi ce le revin candidaţilor independenţi care au acumulat cel puţin 2 la sută din voturile valabil
exprimate se scade din numărul total de voturi valabil
exprimate în alegerile parlamentare respective. Numărul de
voturi obţinut se împarte la numărul de mandate de deputat
rămase după scăderea mandatelor obţinute de candidaţii
independenţi, obţinîndu-se astfel coeficientul electoral al
alegerilor parlamentare respective.
(4) Numărul de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare
partid, de altă organizaţie social-politică sau de fiecare bloc
electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit la
art. 88 se împarte la coeficientul electoral, obţinînd astfel
numărul de mandate de deputat ce revin fiecărui concurent
electoral. Numerele după fracţie mai mari de 5 se rotunjesc
în partea crescîndă, iar cele de 5 şi mai mici se rotunjesc
în partea descrescîndă.
(5) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite
se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei
organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd
cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr
de mandate, în ordine descrescîndă.
Articolul 90. Alegerea deputatului în Parlament
pe circumscripţie uninominală
(1) Candidatul pentru funcţia de deputat se consideră
ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil
exprimate ale alegătorilor care au participat la votare în
circumscripţia uninominală în care a candidat.
(2) În cazul în care niciun candidat nu a întrunit mai
mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate,
în termen de 2 săptămîni se va organiza al doilea tur de
scrutin cu primii 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare
număr de voturi în primul tur de scrutin. Aceşti doi candidaţi
se înscriu în buletinele de vot în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi acumulate în primul tur de scrutin. Dacă
mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi,
consiliul electoral de circumscripţie efectuează tragerea la
sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.
(3) În al doilea tur de scrutin se consideră ales candidatul
care a obţinut cel mai mare număr de voturi, indiferent de
numărul alegătorilor care au participat la alegeri. În caz
de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care
a obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de
scrutin.
Articolul 91. Atribuirea mandatelor obţinute
în circumscripţia naţională
(1) Mandatele se atribuie candidaţilor din listele concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în
ordinea înregistrării lor în liste.
(2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali
care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 88,
dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul
supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională,
la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite
motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei
organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care
îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate
refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie scrisă
la Comisia Electorală Centrală.
(3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau
un bloc electoral obţine un număr de mandate mai mare
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decît numărul candidaţilor incluşi în listă, acestui partid,
acestei organizaţii social-politice sau acestui bloc electoral
i se distribuie numărul de mandate egal cu numărul de
candidaţi din listă.
(4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizaţii social-politice sau blocuri electorale
în modul stabilit la art. 89 alin. (5). La fel se va proceda în
caz de vacanţă ulterioară a mandatelor, dacă concurentul
electoral nu are candidaţi supleanţi ori dacă devine vacant
mandatul de deputat obţinut de candidatul independent
ales în circumscripţia naţională.
Articolul 92. Atribuirea mandatelor obţinute
în circumscripţia uninominală
(1) După primirea din toate secţiile de votare dintr-o
circumscripţie uninominală a proceselor-verbale ale birourilor electorale, în care sînt indicate rezultatele numărării
voturilor, consiliul electoral de circumscripţie totalizează
numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare
candidat, pentru a stabili cine a fost ales.
(2) Comisia Electorală Centrală atribuie mandatele
candidaţilor aleşi în circumscripţii uninominale.
(3) Dacă candidatul ales în circumscripţia uninominală
a fost ales şi pe lista de partid în circumscripţia naţională,
se consideră că a fost ales doar în circumscripţia uninominală şi nu va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în
baza listei de partid.
Articolul 93. Confirmarea rezultatelor alegerilor
şi validarea mandatelor
de către Curtea Constituţională
(1) Comisia Electorală Centrală prezintă, în termen de
48 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor, Curţii
Constituţionale actele menţionate la art. 60 şi listele deputaţilor aleşi şi ale candidaţilor supleanţi.
(2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la
Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie,
Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz,
legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională
validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele
candidaţilor supleanţi.
(3) Dacă alegerile sînt declarate legale, Comisia
Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.
Articolul 94. Atestarea rezultatelor alegerilor
de către Comisia Electorală Centrală
(1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor,
însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă
legalitatea alegerilor şi hotărîrea privind validarea a cel
puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat, se transmite
Parlamentului în termen de 2 zile. O copie a actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit
Comisiei Electorale Centrale.
(2) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea
rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de
la primirea actelor de la Curtea Constituţională.
Articolul 941. Alegerile nevalabile
(1) Comisia Electorală Centrală consideră alegerile
nevalabile dacă la ele au participat mai puţin de 1/4 din
numărul de persoane înscrise în listele electorale, în cazul
alegerilor în circumscripţia naţională, şi mai puţin de 1/4 din
numărul de persoane înscrise în listele electorale, în cazul
alegerilor pe circumscripţii uninominale.
(2) Hotărîrea cu privire la declararea alegerilor nevalabile
se adoptă de către Comisia Electorală Centrală în baza
actelor prezentate de consiliile electorale de circumscripţie.
Articolul 942. Alegerile nule
Dacă Curtea Constituţională stabileşte că în procesul
alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise
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încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele
votării şi atribuirea mandatelor, alegerile, în circumscripţiile
respective, sînt declarate nule.
Articolul 943. Alegeri parţiale
(1) În cazul în care, în urma alegerilor parlamentare, în
circumscripţia uninominală niciun deputat nu a fost ales,
inclusiv în cazul stipulat la art. 82 alin. (3), sau funcţia de
deputat a devenit vacantă, Comisia Electorală Centrală va
fixa, în termen de 2 săptămîni, data alegerilor parţiale în
circumscripţia uninominală respectivă.
(2) Mandatul deputatului ales va dura pînă la expirarea
mandatului general al Parlamentului.
(3) Dacă vacanţa funcţiei de deputat a apărut în ultimele
6 luni ale mandatului Parlamentului, alegeri noi în circumscripţia uninominală respectivă nu se organizează.
Articolul 944. Votarea repetată
(1) Dacă alegerile au fost declarate nevalabile sau nule
ori în cazul prevăzut la art. 90 alin. (2), Comisia Electorală
Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, votarea
repetată în circumscripţiile electorale respective.
(2) Votarea repetată se organizează în baza aceloraşi
liste electorale, pentru aceleaşi candidaturi şi cu aceleaşi
consilii şi birouri electorale.
(3) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor prezentului cod se sancţionează sau se exclud din
buletinele de vot în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive,
iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea
încălcări se înlocuiesc.
Articolul 945. Alegerile noi
(1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate
nevalabile sau nule, Comisia Electorală Centrală stabileşte
data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin
60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nevalabile
sau nule.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care după
alegerile parţiale nu au fost validate mandatele a cel puţin
2/3 din deputaţii aleşi pe circumscripţii uninominale.
(3) În cazul alegerilor anticipate, dacă şi după votarea
repetată alegerile sînt declarate nevalabile sau nule, Preşedintele Republicii Moldova, prin decret, stabileşte data
desfăşurării alegerilor noi, ţinînd cont de termenul indicat
la art. 76 alin. (3).

(4) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.”
Art. II. – Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre
statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201),
cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La articolul 2:
alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) În caz de vacanţă a mandatului de deputat obţinut
în circumscripţie electorală uninominală, Comisia Electorală
Centrală organizează, la sesizarea Parlamentului sau din
oficiu, alegeri parţiale.”
articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul
cuprins:
„(12) Deputatul ales în urma alegerilor parţiale intră
în exerciţiul mandatului după validarea acestuia de către
Curtea Constituţională şi îşi exercită funcţiile pe durata
mandatului Parlamentului.”
2. Articolul 3 se completează cu litera c1) cu următorul
cuprins:
„c1) funcţia de ales local;”.
Art. III. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare
în concordanţă cu prezenta lege.
(2) Comisia Electorală Centrală:
– va constitui circumscripţii electorale uninominale
permanente şi, în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, va publica în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova lista circumscripţiilor electorale uninominale, cu indicarea numerelor şi a hotarelor acestora;
– va întreprinde măsurile necesare pentru pregătirea
următoarelor alegeri parlamentare, asigurînd informarea
funcţionarilor electorali, a alegătorilor şi a altor subiecţi vizaţi
privind noile reglementări ale legislaţiei electorale.
(3) În cazul în care autorităţile Republicii Moldova nu vor
reuşi constituirea circumscripţiilor uninominale în localităţile
din stînga Nistrului şi în vederea respectării dreptului la vot
al cetăţenilor din localităţile din stînga Nistrului, Comisia
Electorală Centrală va crea condiţii pentru ca alegătorii din
stînga Nistrului să voteze doar cu un buletin de vot pentru
circumscripţia electorală naţională.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Nr. 94. Chişinău, 19 aprilie 2013.

303

HOTĂRÎRE
privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei
de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare
şi deteriorare, în perioada anilor 1993–2012, a unor
monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat

În conformitate cu art. 34 din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Se prelungeşte termenul de activitate a Comisiei
de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi
deteriorare, în perioada anilor 1993–2012, a unor monumente
istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat pînă la data de 3 mai 2013.
Art. 2. – La finalizarea termenului de activitate,
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului un raport
privind investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare,
în perioada anilor 1993–2012, a unor monumente istorice
incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat.
Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.
Marian LUPU

Nr. 74. Chişinău, 11 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
privind numirea în funcţia de Procuror General

În temeiul art. 125 alin. (1) şi (3) din Constituţia Republicii
Moldova şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 294-XVI din
25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Domnul Corneliu GURIN se numeşte în funcţia
de Procuror General pentru un mandat de 5 ani.
Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Nr. 81. Chişinău, 18 aprilie 2013.

305

HOTĂRÎRE
privind numirea în funcţie a unui director adjunct
al Centrului Naţional Anticorupţie

În temeiul art. 8 alin. (10) din Legea nr. 1104-XV din
6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Domnul Vadim COJOCARU se numeşte în funcţia
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

de director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie.
Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
adoptării.
MARIAN LUPU

Nr. 83. Chişinău, 18 aprilie 2013.
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DECRET
privind conferirea medaliei „Meritul Civic”
doamnei Svetlana CHIFA

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova
şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă,
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Nr. 596-VII. Chişinău, 16 aprilie 2013.

14

merite în realizarea unor proiecte sociale şi activitate organizatorică intensă, doamnei Svetlana CHIFA, şef al Direcţiei
municipale pentru protecţia drepturilor copilului a Consiliului
municipal Chişinău, i se conferă medalia „Meritul Civic”.
Nicolae TIMOFTI

20 aprilie 2013
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PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
325
pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege
privind modificarea şi completarea Legii nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra

proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei

Oleg Efrim

Nr. 269. Chişinău, 18 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la reorganizarea unor
organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării

În temeiul prevederilor art. 68 alin. (2) lit. d) din Codul
cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129,
art. 663), cu modificările şi completările ulterioare, art.69
din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 6 iunie 2002
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.
661), cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru
optimizarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acceptă propunerea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei privind:
reorganizarea Institutului de Economie, Finanţe şi
Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău,
str. Ion Creangă, nr.45, în Institutul Naţional de Cercetări
Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun.
Chişinău, str. Ion Creangă, nr.45, cu preluarea Sectorului
Demografic al Institutului de Integrare Europeană şi Ştiinţe
Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău,
bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1;
crearea Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău,
str. Pădurii, nr.20, prin fuziunea (contopirea) Institutului de
Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, mun. Chişinău, str. Pădurii, nr.20, şi Institutului de
Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. Pădurii, nr.20;

reorganizarea Institutului de Istorie, Stat şi Drept al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str.31
August 1989, nr.82, în Institutul de Istorie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău, str. 31 August 1989,
nr.82, cu preluarea Secţiei de Filozofie din cadrul Institutului
de Integrare Europeană al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1;
reorganizarea Institutului de Integrare Europeană şi
Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun.
Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.1, în Institutul
de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt,
nr.1, cu preluarea Centrului Stat şi Drept al Institutului de
Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82.
2. Disponibilizarea salariaţilor organizaţiilor din sfera
ştiinţei şi inovării supuse reorganizării se va efectua în
conformitate cu legislaţia muncii.
3. Patrimoniul organizaţiilor supuse reorganizării se
transmite succesorilor de drept în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor,
organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Viceprim-ministru
Ministrul finanţelor

Valeriu Lazăr
Mihail Moldovanu
Veaceslav Negruţa

Nr. 270. Chişinău, 18 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei
Ministrul justiţiei

Valentina Buliga
Oleg Efrim

Nr. 271. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege
privind interpretarea dispoziţiilor articolului 24
alineatul (3) şi articolului 25 alineatul (1) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul
alesului local

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege privind interpretarea dispoziţiilor articolului 24

alineatul (3) şi articolului 25 alineatul (1) din Legea nr.768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei

Oleg Efrim
Valentina Buliga

Nr. 272. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 764-XV
din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul
de lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr. 764-XV

din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei
Ministrul finanţelor

Oleg Efrim
Veaceslav Negruţa

Nr. 273. Chişinău, 19 aprilie 2013.
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DISPOZIŢIE

În conformitate cu articolul 33 din Legea nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, se conferă dlui Ion PLATON,
PRIM-MINISTRU
Nr. 33-d. Chişinău, 18 aprilie 2013.
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vicedirector general al Agenţiei „Moldsilva”, gradul de calificare:
“consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I”.
Vladimir FILAT

