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Shhaideh: Preconizam ca proiectul Codului administrativ va fi trimis în Parlament
în prima saptamâna din septembrie
Vicepremierul si ministrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a declarat miercuri ca Guvernul va trimite,
probabil, Parlamentului în prima saptamâna din septembrie proiectul Codului administrativ.
"Proiectul Codului administrativ cred ca nu a existat un Guvern de zece ani încoace care sa nu si-l propuna. El a
fost în dezbatere anul trecut în octombrie 2016 pe site-ul ministerului. Începând cu 2017 s-au organizat peste 30 de
întâlniri, dezbateri, discutii cu toate grupurile interesate în domeniu. Dupa tot ce am obtinut ca si observatii pe
subiect au fost incluse în proiectul de cod publicat în dezbatere si circuit interministerial în iulie 2017, el astazi îsi
parcurge circuitul interministerial. Chiar am solicitat tuturor ministrilor daca mai au observatii sa le transmita ca sa
putem sa le putem include. (...) Ca si calendar de adoptare el ar trebui sa intre ca proiect de lege în prima
saptamâna atunci când vom avea Parlamentul dupa vacanta parlamentara în dezbaterea parlamentara. Noi
preconizam, probabil, prima saptamâna din septembrie Guvernul sa trimita proiectul de lege catre Parlament catre
analiza, dezbatere, adoptare", a afirmat ministrul într-o conferinta de presa.
Întrebata daca proiectul va contine si articolul controversat care prevede ca o persoana care a fost condamnata
penal poate face din Guvern, ea a aratat ca acesta contine aceasta observatie, iar Parlamentul poate sa o elimine
daca în comisiile de specialitate se ia aceasta decizie.
"În acest moment proiectul are aceasta observatie si cred ca am si explicat de foarte multe ori si prin comunicat de
presa de ce a intervenit aceasta modificare. În anul 2016, fara nicio legatura cu ceea ce s-a vehiculat în spatiul
public, din partea celor care au lucrat si cu expertiza în domeniu, respectiv Consiliul Legislativ, cel care se
pronunta pe forma actelor normative, a solicitat grupului de lucru condus la acea vreme de cancelaria primului
ministru de la acea vreme pentru vigoarea normei includerea acestei exceptii. Cred ca si domnul ministru al
Justitiei a explicat în mod foarte corect si foarte bine fundamentat pentru ce trebuie sa ramâna cu aceasta exceptie.
Daca Parlamentul va considera în dezbateri, în ceea ce înseamna experti constitutionali, în justitie, în domeniul
acesta ca aceasta exceptie trebuie eliminata, aceasta va fi decizia comisiilor de specialitate", a explicat Sevil
Shhaideh.
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