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Nr. 48   din  06 martie  2020 

Către: GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Copie: CANCELARIA DE STAT  

MEMBRII CALM (pentru informare)  

 

ADRESARE 

PRIVIND ACCESUL ALEȘILOR LOCALI ÎN SEDIUL GUVERNULUI 

 

 Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în calitate de promotor al 

bunei guvernări, valorilor și standardelor europene, descentralizării și autonomiei locale, 

apărător al drepturilor și intereselor autorităţilor administraţiei publice 

locale/colectivităților locale, precum și în calitate de partener de dialog al Guvernului, 

solicită respectuos facilitarea accesului aleșilor locali în incinta Guvernului. 

În conformitate cu art.40 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, raporturile 

Guvernului cu alte autorități publice se bazează pe spirit de colaborare și suport reciproc, 

și au următoarele forme: 

a) crearea grupurilor, comisiilor și comitetelor de lucru comune; 

b) desfășurarea ședințelor de lucru comune; 

c) schimbul de informații; 

d) consultarea opiniei pe marginea proiectelor de decizii; 

e) elaborarea în comun a proiectelor de acte normative și alte documente de interes 

public. 

Art.3 din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, prevede 

principiile descentralizării administrative, inclusiv principiul parteneriatului public-

privat, public-public, public-civil, care presupune garantarea unor posibilităţi reale de 

cooperare între guvern, autorităţile locale, sectorul privat şi societatea civilă. Mai mult, 

art.5 alin. (1) din Legea nr.435/2006 stabilește, că autorităţile publice locale de nivelurile 

întîi şi al doilea, precum şi cele centrale pot coopera, în condiţiile legii, pentru a asigura 

realizarea unor proiecte sau servicii publice care solicită eforturi comune ale acestor 

autorităţi. 

Totodată, potrivit art.14 alin. (1) din Legea nr.435/2006, Cancelaria de Stat este 

responsabilă de elaborarea şi implementarea politicii de descentralizare administrativă, 

asigură, în comun cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu 

structurile asociative ale autorităţilor publice locale, coordonarea tehnică şi monitorizarea 

procesului de descentralizare administrativă. 

În conformitate cu art.2 alin. (1) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului 

local, noţiunea de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti 

(municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a 

Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor. 

Art.3 alin. (2) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, fixează, că în 

exercitarea mandatului, alesul local este în serviciul colectivităţii respective. 

Reprezentarea intereselor unei colectivități mai mici nu diminuează importanța funcției 

deținute, ci dimpotrivă sporește responsabilitatea publică a acestora, deoarece aleșii locali 

sînt cel mai aproape de cetăţeni. 

Art.29 alin. (1) lit. n) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală 

stabilește, că primarul reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice. 
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Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Deputatul este persoană oficială şi 

reprezentant al puterii legislative supreme. Consilierul local este reprezentantul puterii 

legislative în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale. 

Primarii sunt demnitari ce ocupă funcţii de demnitate publică, de rând cu 

Președintele Republicii Moldova, deputații în Parlament, miniștrii, magistrații etc. 

Ocuparea unei funcţii de demnitate publică, însă nu asigură în toate cazurile respectul 

corespunzător din partea colegilor ce ocupă funcţii de demnitate publică, precum și a 

funcționarilor publici din cadrul APC. 

Potrivit pct.11 din Regulamentului privind regimul de acces în sediul Guvernului, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.337/2014, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, 

în zilele de lucru, conform programului stabilit, au acces în sediul Guvernului circa 50 de 

categorii de persoane, inclusiv deputaţii Parlamentului; preşedintele şi vice-preşedintele 

Adunării Populare a UTA Găgăuzia; prim-vicepreşedintele şi vice-preşedintele 

Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia; primarul general şi viceprimarii mun.Chişinău, 

primarul şi viceprimarii mun.Bălţi şi preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor etc. 

Observăm, că în cazul de față se atestă discriminarea unui grup de persoane, prin 

excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi, astfel că sunt favorizate autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea  în detrimentul autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul întîi.  

Se impune necesitatea modificării Regulamentului privind regimul de acces în 

sediul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.337/2014, pentru a lichida 

inegalitatea/discriminarea care s-a produs în privința primarilor (cu excepția celui de 

Chişinău și Bălţi) și consilierilor locali, prin limitarea accesului în sediul Guvernului în 

baza legitimaţiei de serviciu. În același timp, este posibilă și o altă variantă de soluționare 

a problemei, practicată anterior, prin emiterea unei Dispoziții a Prim-ministrului privind 

accesul în sediul Guvernului a primarilor și consilierilor locali. 

Facilitarea accesului aleșilor locali în incinta Guvernului va permite reducerea 

cheltuielilor de timp, va contribui la creșterea încrederii dintre partenerii de dialog, 

respectiv va fortifica colaborarea dintre autorități și va impulsiona realizarea intereselor 

generale ale locuitorilor atât la nivel național, precum și local. 

În vederea garantării unei colaborări eficiente dintre autorităţile administraţiei 

publice centrale si autorităţile administraţiei publice locale, pentru realizarea funcțiilor 

prevăzute de lege în interesul cetățenilor Republicii Moldova,  

Congresul Autorităților Locale din Moldova, din numele aleșilor locali, solicită 

respectuos asigurarea accesului simplificat în incinta Guvernului în baza 

legitimațiilor de primar și de consilier al consiliului local. 

 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 
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