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Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală
nr.436 din 28.12.2006(Monitorul Oficial al R.M. nr.116 din 09.03.2007)
Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Articol unic. - Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
(Monitorul Oficial al R.M. nr.116 din 09.03.2007) cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.49 aliniatul (1) va avea următorul cuprins:
„Consiliul raional alege, din rîndul consilierilor raionali, preşedintele raionului, la
propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi,cu votul majorităţii consilierilor
aleşi. În cazul în care nici un candidat propus nu a întrunit votul majorităţii
consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea
efectuării votării repetate cu aceiaşi candidaţi. Dacă şi după votarea repetată nici
una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în
termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, cu aceiaşi candidaţi, în urma
căreia se declară ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi. În
caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obţinut sumar cel mai
mare număr de voturi in primele două şedinţe.”
2. La art.49 aliniatul(3) după cuvîntul „raionului” se introduce sintagma „după
consultarea fracţiunilor consiliului”
Preşedintele Parlamentului

Nota informativă
Scopul acestui proiect de lege constă în evitarea unor interpretări în procedura
de alegere a preşedintelui şi vicepreşedinţilor raionului. În actuala prevedere a
art.49 al Legii 436-XVI privind administraţia publică locală nu este clar dacă
candidatul la funcţia de preşedinte al raionului trebuie să deţină mandatul de
consilier. Dat fiind faptul că persoana care va fi aleasă în funcţia de preşedinte al
raionului va reprezenta raionul în raporturile cu Guvernul,cu alte autorităţi
centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare este justificat să
aibă mandatul alegătorilor. Un alt argument ale acestor modificări este şi
prevederea de la art.52 alin.(6) din Legea 436 cît şi cea de la art.2 alin.(1) al Legii
privind statutul alesului local care expres prevăd că preşedintele raionului are statut
de ales local.
Textul art. 49 din Legea 436,de asemenea, specifică ambiguu noţiunea de
„candidat”, utilizînd, la descrierea aceeaşi proceduri, îtr-un caz singularul iar în
alt caz pluralul cuvîntului. Nu se regăseşte în actualele prevederi nici procedura de
desemnare a preşedintelui raionului în caz de paritate de voturi după organizarea
votării suplimentare.
Chiar dacă dreptul de a propune candidatul la funcţia de vicepreşedinte îi
aparţine în exclusivitate preşedintelui raionului, credem că consultarea fracţiunilor
consiliului va evita unele disensiuni ce pot apărea in procesul de desemnare a
candidaţilor.
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