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L E G E 
pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 
cu privire la protec ia social! special! a unor categorii 
de popula ie 

670

 Parlamentul adopt  prezenta lege organic .
Art.I. – Legea nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire 

la protec!ia social  special  a unor categorii de popula!ie 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70–72, 
art. 507), cu modific rile ulterioare, se modific  dup  cum 
urmeaz :

1. Articolul 2 va avea urm torul cuprins:
„Articolul 2. Dreptul la compensa!ii nominative
(1) Dreptul la compensa!ii nominative îl au persoanele 

specificate la art.3 cet !eni ai Republicii Moldova c rora acest 
drept li s-a stabilit pîn  la data de 31 decembrie 2009. 

(2) Începînd cu 1 ianuarie 2010, compensa!ii nominative 

pentru categoriile de popula!ie prev zute în prezenta lege 
nu se stabilesc.

(3) Persoanele c rora li s-a stabilit dreptul la compen-
sa!ii nominative pîn  la 31 decembrie 2009 vor beneficia 
de acestea pîn  la expirarea dreptului conform legisla!iei, 
în modul stabilit de Guvern.”  

2. La articolul 7 alineatul (5), textul „ , a tarifelor "i pre!u-
rilor în vigoare la serviciile comunale, la energia electric , 
c rbune, lemn de foc "i se rev d pe m sura modific rii 
tarifelor "i a pre!urilor men!ionate” se exlude.   

Art.II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele 
sale normative în concordan!  cu prezenta lege. 

PRE"EDINTELE  PARLAMENTULUI Mihai  GHIMPU

Nr.135-XVIII. Chi#in!u, 29 decembrie 2009.

D E C R E T 
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii 
nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind de#eurile de 
produc ie #i menajere                      
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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. 136-XVIII din 

29 decembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 1347-XIII 
din 9 octombrie 1997 privind de"eurile de produc!ie "i 
menajere.           

PRE"EDINTELE INTERIMAR 
AL REPUBLICII MOLDOVA  Mihai GHIMPU

Nr. 160-V. Chi#in!u, 30 decembrie 2009.

L E G E 
pentru modificarea Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 
1997 privind de#eurile de produc ie #i menajere
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Parlamentul adopt  prezenta lege organic .
Articol unic. – În Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 

1997 privind de"eurile de produc!ie "i menajere (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16–17, art.101), cu 
modific rile ulterioare, alineatul (2) al articolului 16, alineatul 
(2) al articolului 20, articolul 27 "i anexa nr.2 se abrog . 

PRE"EDINTELE PARLAMENTULUI Mihai GHIMPU

Nr.136-XVIII. Chi#in!u, 29 decembrie 2009.

D E C R E T 
pentru promulgarea Legii privind 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. 139-XVIII din 
29 decembrie 2009 privind modificarea unor acte legislative.          

PRE"EDINTELE INTERIMAR 
AL REPUBLICII MOLDOVA  Mihai GHIMPU

Nr. 161-V. Chi#in!u, 30 decembrie 2009.


