LEGE
pentru modificarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al
Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156,
art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Activitatea Serviciului este coordonată de către Președintele Republicii
Moldova, în limitele competenței sale, și este supusă controlului parlamentar.”
2. La articolul 13:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Serviciul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament, la
propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din
funcţie a directorului se face de Parlament, la propunerea Preşedintelui Republicii
Moldova sau la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul deputaţilor aleși, în
cazurile:
a) în care se stabileşte, printr-un act de constatare rămas definitiv,
emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ, încheierea directă sau
prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luarea sau participarea la
luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu
prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;
b) în care acesta se află în stare de incompatibilitate, fapt stabilit printr-un act
de constatare rămas definitiv;
c) nedepunerii de către acesta a declaraţiei de avere şi interese personale sau
al refuzului de a o depune în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu
privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
d) în care instanţa de judecată dispune, printr-o hotărîre irevocabilă,
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confiscarea averii nejustificate a acestuia;
e) exprimării neîncrederii.”
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) La data numirii în funcţie, directorul Serviciului depune în faţa
Parlamentului, în prezenţa Preşedintelui Republicii Moldova, următorul jurămînt:
„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova,
să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea
teritorială a Moldovei.”
la alineatul (4), cuvintele „de Parlament” se substituie cu cuvintele „de către
Președintele Republicii Moldova”;
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Componența numerică și nominală a Colegiului Serviciului se aprobă de
către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea directorului Serviciului.”
Art. II. – Legea nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi
securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Gradele speciale supreme, precum şi gradele speciale pentru directorul
Serviciului se conferă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova. Specimenul
legitimaţiei de ofiţer cu grad special suprem al Serviciului, precum şi Regulamentul
cu privire la legitimaţia de ofiţer cu grad special suprem al Serviciului se aprobă de
către Preşedintele Republicii Moldova.”
2. La articolul 40 alineatul (3) litera d), cuvintele „fără acordul directorului
Serviciului” se substituie cu cuvintele „fără acordul Preşedintelui Republicii
Moldova”.
3. La articolul 44 alineatul (2), cuvintele „de Parlamentul Republicii
Moldova” se substituie cu cuvintele „de către Președintele Republicii Moldova”.
Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
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a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare
în concordanță cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
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