Notă informativă
la proiectul de Lege pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din
Legea nr. 768- XVI din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) al Legii nr. 768-XVI din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local, mandatul alesului local este incompatibil cu:
a) calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică;
b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice
locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii
şi alte subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei;
d) calitatea de şef, de şef adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii
publice, servicii, întreprinderi municipale);
e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art. 84 al Legii nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală.
Ulterior, anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţiei de
demnitate publică stabileşte că, primarul general al mun. Chişinău, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi
vicepreşedinţii raioanelor sunt considerate funcţii de demnitate publică.
Astfel, redacţia art. 7 alin. (1) al Legii privind statutul alesului local oferă posibilitatea interpretării
acesteia în sensul că, toţi primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de raioane sunt incompatibili
cu funcţia deţinută.
În acest context, Comisia Naţională de Integritate a intervenit cu demersul de a iniţia procedura de
operare o modificărilor în Legea nr. 768-XVI din 2 februarie 2000. Totuşi, din cauza lipsei dreptului la
iniţiativă legislativă a Comisiei Naţionale de Integritate, Ministerul Justiţiei a elaborat şi promovează
proiectul de Lege pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768 din 2 februarie
2000 privind statutul alesului local.
Astfel, proiectul de lege vine sa clarifice redacţia actuală a lit. a) din art. 7 alin. (1) al Legii privind
statutul alesului local, stabilind clar că alesul local va fi în situaţie de incompatibilitate în cazul în care
acesta va deţine concomitent o altă funcţie de demnitate publică.
Implementarea proiectului de lege nu presupune alocări financiare din contul mijloacelor bugetare.

