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Nr. 155  din 25 august  2020 

Către: 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

 

Aviz 

la proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea  

Consiliului Consultativ pentru Turism pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

1. Considerații generale 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru 

Turism pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii (în continuare – Regulament). 

CALM a analizat prevederile proiectului Regulamentului în cauză prin prisma 

respectării principiilor de organizare, funcționare și a intereselor autorităților 

administrației publice locale (APL). 

Consiliul Consultativ pentru Turism pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii 

(în continuare – Consiliu) este un organ consultativ în problemele dezvoltării, promovării 

şi finanțării domeniului turismului din Republica Moldova, care funcționează pe principii 

benevole, fără statut de persoană juridică, deciziile căruia poartă caracter de recomandare. 

 

2. Legislația aplicabilă 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediția oficială 

"Tratate internaționale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administrația publică locală, nr. 436 din 28.12.2006; 

 

3. Constatări/obiecții 

În urma analizei proiectului Regulamentului, CALM a remarcat următoarele: 

În pct.9 din Regulament se prevede, că un reprezentant al Congresului Autorităților 

Locale din Moldova (CALM) va fi membru al Consiliului. 

Potrivit pct.22 lit. c) din Regulament, calitatea de membru al Consiliului încetează 

în caz de neparticipare la două şedinţe consecutive, fapt care are drept consecință 

excluderea organizației din componența Consiliului. 

Considerăm că pentru un organ consultativ, care funcționează pe principii benevole, 

fără remunerarea activității membrilor și deciziile căruia poartă caracter de recomandare, 

astfel de prevederi categorice și rigide nu sunt justificate. 
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Aceiași obiecție se referă la prevederile din pct.33 din Regulament: „Dreptul de a 

delega altă persoană poate fi utilizat doar o singură dată într-un semestru calendaristic.” 

 

4. Propuneri și recomandări 

În vederea îmbunătățirii prevederilor proiectului Regulamentului, propunem 

următoarele modificări ale acestuia: 

- În pct.22 lit. c) va avea următorul curpins: 

„c) absența nemotivată de la două şedinţe consecutive;”. 

- În pct.33 textul „Dreptul de a delega altă persoană poate fi utilizat doar o singură 

dată într-un semestru calendaristic.” se exclude. 

 

Ținând cont de cele menţionate, CALM consideră că proiectul 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru 

Turism pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii poate fi propus pentru 

aprobare, ținând cont de propunerile de mai sus. 

 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  

Exec: C. Scorțescu,  

expert CALM 
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