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Comisia parlamentară ,,Comisia juridică, numiri și imunități”  

Direcția Juridică a Parlamentului Republicii Moldova        

Guvernul Republicii Moldova 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

                                                     

Aviz 

la  proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 71 din 

15:03.2021) 

Asociația Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova 

(AODP), în calitate de Platformă activă în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (58 

organizații)1 apreciază și susține inițiativele de a spori gradul de accesibilitate a mediului fizic 

pentru persoane cu mobilitate redusă, inclusiv persoane cu dizabilități.  

În conformitate cu anunțul publicat privind consultarea proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte normative AOPD a examinat inițiativa legislativă și 

comunică următoarele: 

Potrivit autorilor, proiectul de lege vizează modificarea art. 17 al Legii nr. 60/2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care are drept scop adaptarea, rezervarea și 

semnalizarea, a cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, 

pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilități, în conformitate 

cu normativele în vigoare, respectiv și completarea Codului contravențional al Republicii 

Moldova. 

AOPD menționează că art. 20, alin. 6 al Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități conține deja exact aceste prevederi. Modificarea propusă nu respectă 

cerințele de tehnică legislativă privitor la claritatea exprimării și consecvența textului actului 

juridic. 

Remarcăm că inițiativa legislativă vine să micșoreze cuantumul minim al sancțiunii deja 

prevăzute de art. 238 al.2 Cod Contravențional de 18 unități convenționale conform prevederilor 

actuale la 15 unități convenționale.  

     AOPD își manifestă deschiderea spre cooperare și dialog constructiv, în vederea îmbunătățirii 

calității documentului și vine cu solicitarea de a face public, ulterior, tabelul de sinteză a 

recomandărilor conform prevederilor Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional.  

 

Cu respect,                                                                                            Galina CLIMOV 

Director executiv 

 
1 http://aopd.md/membrii-aopd/  
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