
 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea  

punctului 6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

 Ministerului Justiției, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 

 

I. Denumirea autorului/a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat de Ministerul Justiției. 
 

II. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 
prin implementarea noilor reglementări 

Prezentul proiect a fost elaborat pornind de la realitatea normativă actuală, potrivit 

căreia, la nivel guvernamental, nu există nici un organ central de specialitate al 

administrației publice centrale care să asigure implementarea politicii guvernamentale în 

domeniul serviciilor media audiovizuale și în domeniul presei. Omisiunea dată se 
prezintă a fi cu atât mai condamnabilă în contextul în care Guvernul reprezintă unul din 

actorii-cheie în domeniul creației legislative, fiind entitatea cu drept de inițiativă 

legislativă care elaborează un număr considerabil dintre proiectele de legi adoptate de 

către Parlament în diverse domenii sociale. 

Dată fiind importanță crescândă a domeniilor menționate supra pentru societate, 
diversitatea sporită și complexitatea aspectelor particulare care intră sub incidența 

sectorului dat, se impune ca elaborarea și promovarea politicii guvernamentale în 

domeniu să fie asigurată la un nivel centralizat, cu fixarea expresă a acestei atribuții în 

sarcina unei autorități publice centrale care va asigura elaborarea atât a proiectelor de acte 

normative proprii ale Guvernului, cât și a celor înaintate cu titlu de inițiativă legislativă 

ale Guvernului, pe marginea domeniului dat. 

În scopul redresării situației date și atribuirii exprese a acestor domenii către unul 

din ministere, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern prin care se 

propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției în sensul completării pct. 6 din Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției (aprobat  prin Hotărârea dată) cu un 

domeniu nou de competență și anume „serviciile media audiovizuale și presa”. 

Opțiunea pentru atribuirea domeniilor date către Ministerul Justiției este justificată 

de complexitatea sporită a domeniului serviciilor media audiovizuale și a domeniului 

presei, conexiunea acestora cu drepturile și libertățile unui cerc extins, dacă nu chiar 

nelimitat de persoane fizice și juridice, drepturi ce sunt garantate atât la nivel național, cât 

și la nivel internațional, prin diverse tratate și acorduri la care Republica Moldova este 

parte. Adițional la aceste considerente, nu trebuie de omis faptul că încălcarea libertății 

de opinie și exprimare, care stă la baza activităților din sectorul media audiovizual și din 

cel al publicațiilor periodice și al agențiilor de presă, constituie unul din principalele 

temeiuri pentru condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, motiv pentru care elaborarea și promovarea politicii în domeniu și monitorizarea 

percepției acesteia de către societate și de către partenerii de dezvoltare din străinătate 
urmează a fi făcută cu o prudență sporită și cu o analiză continuă a întregului cadru 

legislativ referitor la drepturile și libertățile omului, precum și a evoluțiilor continue din 



 
 

legislația altor state, misiune ce poate fi exercitată eficient de Ministerul Justiției. 

Astfel, finalitățile urmărite prin elaborarea și promovarea acestui proiect constau în: 

 reducerea numărului de inițiative legislative parvenite de la diverși autori/entități 

cu drept de inițiativă legislativă, care au doar o conexiune tangențială sau ocazională cu 

domeniul serviciilor media audiovizuale, precum și cu domeniul presei și care adeseori 

pot crea doar un „haos” normativ, necorelări dintre diverse prevederi din domeniu; 

 creșterea calității actelor normative elaborate și promovate de Guvern pe 

marginea domeniului serviciilor media audiovizuale. 

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor 
noi 

Modificarea ce se propune a fi operată prin intermediul proiectului, se referă la pct. 

6 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției, (anexa nr. 

1 la Hotărârea Guvernului nr. 698/2017) și constă în completarea listei domeniilor de 

care este responsabil Ministerul Justiției pentru elaborarea politicilor publice cu un 

domeniu nou – serviciile media audiovizuale și presa. 

Drept urmare a efectuării acestei completări, precum și în temeiul pct. 7 sbp. 1) din 

Regulamentul menționat, anume Ministerul Justiției va deveni autoritatea publică 

guvernamentală responsabilă de elaborarea  documentelor de politici și proiectelor de 
acte normative în acest domeniu. 

IV. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu implică cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară 
modificarea altor acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul actului normativ inițial a fost plasat pe pagina web oficială 

a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md compartimentul Transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare, precum și pe platforma 

www.particip.gov.md. 

VII. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul urmează să fie remis spre expertizare. 
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