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D E C I Z I E    nr. 5-1 

 

                                                                                   din  06 decembrie 2018 
Cu privire la crearea Comisiei  raionale  

pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației  

victimelor reabilitate ale represiunilor politice  

 

În conformitate cu prevederile art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 

administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 privind aprobarea unor 

înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice, Instrucțiunii privind 

stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele 

reabilitate ale represiunilor politice, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale nr. 1284 din 09 noiembrie 2018, examinînd nota informativă a 

specialistului principal în probleme juridice, dl. V.Coreţchi, Consiliul raional DECIDE:  

I.Se creează  și se aprobă componența nominală a Comisiei  raionale pentru 

asigurarea schimbării și eliberării legitimațiilor victimelor represiunilor politice,  

după cum urmează: 

Florea Nina- vicepreședinte al raionului, președinte al comisiei  

Coreţchi Vladimir - specialist principal în probleme juridice, secretar al comisiei 

 Bliuc Svetlana - reprezentantul organului sindical, membru al comisiei  

Ţurcan Valeriu-  fost deportat , membru al comisiei   

Botezat Nicolae-fost deportat, membru al comisiei  

Catrinici Felicia -preşedinte ONG “Renaşterea- C”, membru al comisiei  

Erhan Elizaveta, şefa Casei Teritoariale de asigurări sociale, membru al comisiei  

II. Comisia va activa în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind stabilirea 

mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale 

represiunilor politice și actelor normative în vigoare 

III. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile deținute, 

atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcțiile 

respective, fără a emite altă decizie. 

 IV. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii 

preşedintele raionului, Svetlana Rotundu. 

 V. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al actelor 

locale.  

 

 

Secretarul   

Consiliului raional                                                                      Liubovi Vidraşco 

Contrasemnat: 

Specialist principal în probleme juridice                                      Vladimir Coreţchi 

 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la crearea Comisiei  raionale 

pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei victimelor reabilitate ale 

represiunilor politice” 

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului 

Aparatul preşedintelui, specialistul principal în probleme juridice  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul deciziei ”Cu privire la constituirea Comisiei  raionale pentru asigurarea 

schimbării și eliberării legitimaţiilor  victimelor reabilitate ale represiunilor politice  este 

un document elaborat întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 

privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice  

Instrucţiunii privind stabilirea mecanismului de evidenţă  şi distribuire a legitimaţiilor 

pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice aprobat prin Ordinul ț Ministrului 

Sănătă ii Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1284 din 09 noiembrie 2018. În acest context, 

ţinem să menţionăm faptul că potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului menţ ionate a 

fost aprobat un nou tip de legitimaţii pentru victimele reabilitate ale represiunilor 

politice.  Astfel, Consiliile raionale urmează să asigure eliberarea iș schimbarea legitima 

iilor. Potrivit punctului 4 al Instrucţiunii precitate Comisia raională pentru asigurarea 

schimbării și eliberării legitimaţiei victimelor reabilitate ale represiunilor politice se 

creează în baza deciziei Consiliului raional. În conformitate cu punctul 5 al aceleiaşi 

Instrucţiuni, preşedintele Comisiei este vicepreşedintele pe probleme sociale, secretarul 

Comisiei este juristul din cadrul Consiliului raional. Membrii comisiei sunt: 

preşedintele/membru al Organizației locale a foştilor deportaţi  şi deţinuţi politici din 

Moldova, reprezentanţi ai societăţii civile. Scopul şi finalităţile urmărite prin adoptarea 

actului respectiv constau în asigurarea  eliberării  şi schimbării legitimaţiilor pentru 

victimele reabilitate ale represiunilor politice în baza cărora vor beneficia de dreptul la 

protecţia socială stabilită de legislaţie.  

3. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

 4. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

 În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100 din 22  

decembrie 2017 cu privire la actele normative proiectul de decizie ”Cu privire la 

constituirea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării şi eliberării  legitimaţilor  

victimelor reabilitate ale represiunilor politice” a fost avizat de către specialistul 

principal în problem juridice din Aparatul preşedintelui, iar în scopul respectării 

prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 

decizional proiectul a fost  plasat pe pagina web a consiliului raional www.soldanesti.md 

la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea consultări publice. 

 5. Constatările expertizei juridice Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu 

Legea nr. 436-XVI privind   administrația publică locală din 28 decembrie 2006, 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 privind aprobarea unor 

înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice şi Instrucţiunii privind 

stabilirea mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele 

reabilitate ale represiunilor politice aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății, Muncii şi 

Protecţiei Sociale nr. 1284 din 09 noiembrie 2018. Structura şi conţinutul actului 

corespund normelor de tehnică legislativă . Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor 

consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi 

adoptare în şedinţă. 

 

Specialist principal în probleme juridice                          Vladimir Coreţchi 


