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L E G E
pentru modificarea  i completarea Legii patronatelor
nr.976-XIV din 11 mai 2000
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Parlamentul adopt  prezenta lege organic .
Articol unic. – Legea patronatelor nr.976-XIV din 

11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2000, nr.141–143, art.1013), cu modific rile ulterioare, se 
modific  !i se completeaz  dup  cum urmeaz : 

1. Articolul 1:
alineatul (2) se completeaz  în final cu cuvintele „f r  

personalitate juridic ”;
articolul se completeaz  cu alineatul (3) cu urm torul 

cuprins:
„(3) Subdiviziunea teritorial  î!i desf !oar  activitatea în 

baza statutului patronatului din care face parte.”
2. La articolul 6 alineatul (1), cifra „10” se înlocuie!te 

cu cifra „3”.

PRE!EDINTELE PARLAMENTULUI Mihai GHIMPU

Nr.121-XVIII. Chi in"u, 23 decembrie 2009.

L E G E
pentru modificarea unor acte legislative
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Parlamentul adopt  prezenta lege organic .
Art.I. – La articolul 19 alineatul 1 din Legea nr.416-XII 

din 18 decembrie 1990 cu privire la poli"ie (republicat  în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17–19, 
art.56), cu modific rile ulterioare, ultima  propozi"ie se 
exclude.

Art.II. – Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 
cu privire la Curtea Constitu"ional  (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modific rile 
ulterioare, se modific  dup  cum urmeaz : 

1. La articolul 11 alineatul (1), cuvîntul „exclusiv” se 
exclude.

2. La articolul 35 alineatul (2), cuvîntul „exclusiv” se 
exclude.

Art.III. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr.544-XIII din 
20 iulie 1995 cu privire la statutul judec torului (republicat  
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, 
art.946), cu modific rile ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se 
exclude.

Art.IV. – La articolul 23 alineatul (5) din Legea nr.548-XIII 
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Na"ional  a Moldovei 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56–57, 
art.624), cu modific rile ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se 
exclude.

Art.V. – Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, 
art.667), cu modific rile ulterioare, se modific  dup  cum 
urmeaz : 

1. La articolul 13 alineatul (2), litera b1) se exclude.
2. La articolul 19 alineatul (1), cuvîntul „exclusiv” se 

exclude.
3. La articolul 20 alineatul (2) litera b), textul „sau 

dobîndire a cet "eniei unui alt stat” se exclude.
4. La articolul 75, alineatele (2)–(4) se abrog . 
Art.VI. – La articolul 12 din Legea nr.192-XIV din 12 

noiembrie 1998 privind Comisia Na"ional  a Pie"ei Finan-
ciare (republicat  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr.117–126 BIS), cu modific rile ulterioare, cuvîntul 
„exclusiv” se exclude.

Art.VII. – La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr.753-
XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informa"ii 
!i Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modific rile 
ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.

Art.VIII. – La articolul 25 din Legea cet "eniei Republicii 
Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicat  în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, edi"ie special  din 
9 decembrie 2005), cu modific rile ulterioare, textul„ , cu 
excep"ia cazurilor prev zute de lege” se exclude.

Art.IX. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea serviciului 
în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106–108, art.765), 
cu modific rile ulterioare, litera i) se exclude. 

Art.X. – La articolul 3 din Legea nr.1234-XIV din 22 
septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Pre!e-
dintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2000, nr.139–140, art.996), cu modific rile 
ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.

Art.XI. – La articolul 10 alineatul (1) litera a) din Legea 
nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul 
diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 
nr.20, art.80), cu modific rile ulterioare, cuvîntul „exclusiv” 
se exclude.

Art.XII. – La articolul 13 alineatul (2) din Legea 
nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice !i Corup"iei (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91–94, art.668), cu 
modific rile ulterioare, litera g) se exclude.

Art.XIII. – La articolul 10 alineatul (1) din Legea Servi-
ciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 
2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1–4, 
art.4), cu modific rile ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se 
exclude.

Art.XIV. – La articolul 13 alineatul (7) din Legea nr.134-
XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protec"ie !i 
Paz  de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.120–121, art.470), cu modific rile ulterioare, textul„ , nici 
cele care de"in !i cet "enia unui alt stat” se exclude.

D E C R E T 
privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte 
legislative                     
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În temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu"ia Republicii 
Moldova, 

Pre!edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z  :

Articol unic. – Se promulg  Legea nr. 127-XVIII din 23 
decembrie 2009 pentru modificarea unor acte legislative.          

PRE!EDINTELE INTERIMAR 
AL REPUBLICII MOLDOVA  Mihai GHIMPU

Nr. 163-V. Chi in"u, 30 decembrie 2009.


