
                                     Proiect 

LEGE 

cu privire la modificarea şi completarea  

unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I – Legea nr. 173 din 06 iulie1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a 

actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 653), cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul (1): 

se completează cu alineatele (1
1
) şi (2

1
), cu următorul cuprins: 

“(1
1
)Actele oficiale cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale 

unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se publică în monitoarele oficiale ale raioanelor, 

municipiilor şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în limba de stat, după caz cu traducre 

în limba rusă sau altă limba, conform legislaţiei.” 

“(2
1
)Actele oficiale cu caracter normative, indicate la alin. (1

1
) se plasează pe paginile web 

oficiale ale  autorităţilor administraţiei publice locale şi ale unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia, în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 188 din 03 aprilie 2012, privind 

paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr. 70-71, art. 227) şi în alte locuri autorizate în condiţiile legii.” 

La alineatul (3), după prima propoziţie, se completează cu propoziţia a doua, cu următorul 

cuprins: 

“Actele oficiale cu caracter normativ, indicate la alin. (1
1
) pot fi publicate în alte ediţii 

periodice cu trimiterea obligatorie la monitorul oficial al raionului, municipiului sau unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia.” 

se completează cu alineatele (4
1
) şi (5

1
), cu următorul cuprins: 

„(4
1
) Actele oficiale cu caracter normativ, indicate la alin. (1

1
) se remit spre publicare 

redacţiei monitorului oficial al raionului, municipiului sau unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, 

în termen de 5 zile de la data semnării, în format electronic şi pe suport de hîrtie, de către 

pesroana sau subdiviziunea din cadrul autorităţii publice locale sau a unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia, împuternicită în acest sens, “ 

 „(5
1
) Actele oficiale cu caracter normativ, indicate la alin. (1

1
) intră în vigoare la data 

publicării în monitorul oficial al raionului, municipiului sau unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia sau la data indicată în text.” 

Alineatele  (6), (7), (8) şi (9) se exclud.  

 

2. Articolul (2): 

alineatul unic devine alineatul (1); 

articolul se completează cu alineatele (2), (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins: 

“ (2) Textele tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova care au intrat în vigoare, 

textele integrale ale anexelor şi documentelor aferente, rezervele sau declaraţiile Republicii 

Moldova, efectuate la momentul semnării, ratificării, aderării, acceptării sau aprobării, precum şi 

actele referitoare la suspendarea, denunţarea sau stingerea tratatelor internaţionale se publică, în 

termen de o lună după intrarea lor în vigoare, în ediţii oficiale speciale ale Monitorului Oficial. 

Actele normative care atestă intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale se publică în Monitorul 

Oficial conform legislaţiei.  



(3) În cazul cînd tratatul internaţional nu conţine un text autentic în limba de stat, se 

prezintă spre publicare textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în 

limba de stat, exactitatea traducerii fiind certificată de Ministerul Afacerilor Externe.  

(4) Rezumatele substanţiale ale deciziilor şi hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, inclusiv partea dispozitivă a acestora, pronunţate în cauzele în care Republica Moldova 

are calitatea de pîrît, se publică, în termen de o lună după intrarea în vigoare a deciziilor şi 

hotărîrilor menţionate, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

(5) Textele integrale ale documentelor normative în construcţii se publică în ediţii speciale 

ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova, iar ordinele de aprobare a acestora – în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu legea. “ 

 

3. După articolul 4, legea se completează cu articolul  4
1 

cu următorul cuprins: 

“Art. 4
1
.  În cazul în care, după publicarea actului oficial cu caracter normativ al 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, se 

depistează erori materiale (gramaticale sau de calcul), la cererea scrisă a emitentului actului 

respectiv, se publică o notă cuprinzînd rectificările necesare.” 

4. La articolul 6, după cuvintele “publicate în Monitorul Oficial” se completează cu 

cuvintele “şi în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia,” 

5. La articolul 9, după cuvintele “publicarea actelor oficiale” se completează cu cuvintele 

“în Monitorul Oficial şi în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţii 

teritoriale autonome Găgăuzia” 

6. La articolul 10
1  

alineatul unic devine alineatul (1); 

articolul se completează cu alineatele (2) cu următorul cuprins: 

“(2) Autorităţile administraţiei publice locale sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 

asigură accesul gratuit prin intermediul paginilor web oficiale la actele cu caracter normativ 

elaborate sau adoptate de acestea, precum şi actualizarea lor în măsura modificării şi 

completării.” 

 

Art. II – Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 116), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 20 alineat (5), după cuvintele „la cunoştinţă publică prin publicare” se 

introduc cuvintele “conform prevederilor Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare 

actelor oficiale  nr.173-XIII din 06.07.1994 (republicată, Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 183-185, art653) şi” , iar cuvîntul “sau” se exclude. 

2. La articolul 32 alineat (2), cuvintele „la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică” se 

exclud, iar după cuvintele „intră în vigoare” se completează cu sintagma “conform prevederilor 

Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare actelor oficiale  nr.173-XIII din 06.07.1994 

(republicată, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 653).” 

3. La articolul 46 alineat (2), se completează cu a doua propoziţie, cu următorul conţinut: 

„Deciziile cu caracter normativ se publică conform prevederilor Legii privind modul de 

publicare şi intrare în vigoare actelor oficiale  nr.173-XIII din 06.07.1994 (republicată, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 653).” 

4. La articolul 54 alineat (2), cuvintele „la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică” se 

exclud, iar după cuvintele „intră în vigoare” se completează cu sintagma “conform prevederilor 



Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare actelor oficiale  nr.173-XIII din 06.07.1994 

(republicată, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art653).” 

5. La articolul 72 alineat (2) cuvintele „presa locală” se exclud, iar după cuvintele „se vor 

publica periodic în” se completează cu sintagma “monitoarele oficiale ale raioanelor, 

municipiilor şi al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în termen de 5 zile de la data semnării 

acestora de către şeful Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat” 

 

Art. III. - Legea nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-

Yeri) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 3-4, art. 51), cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La art. 13 alin. (3), cuvintele „dacă ea nu prevede altfel” se exclud, iar alineatul 

respectiv se completează cu sintagma „sau la data indicată în text, conform prevederilor Legii 

privind modul de publicare şi intrare în vigoare actelor oficiale  nr.173-XIII din 06.07.1994 

(republicată, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 653)”. 

2. Art. 14, alin. (7) se completează cu sintagma “conform prevederilor Legii privind modul 

de publicare şi intrare în vigoare actelor oficiale  nr.173-XIII din 06.07.1994 (republicată, 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 653)”. 

 

Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. 

(2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad actele oficiale cu caracter normativ ale autorităţilor 

publice locale, adoptate pînă data intrării în vigoare a prezenti legi.  
 

 

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        


