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Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 76 
din  29.01.2008

cu privire la aprobarea Planului naţional de
armonizare a legislaţiei pentru anul 2008

Publicat : 08.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 28-29   

  art Nr : 148


    Pentru asigurarea realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 “Privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară” (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1470), Guvernul HOTĂRĂЄTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008 (se  anexează).
    2. Ministerele єi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, conform competenţelor єi respectînd strict termenele fixate, realizarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008 єi vor prezenta Centrului de Armonizare a Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei, lunar, pînă la data de 20, rapoarte privind gradul de implementare a planului nominalizat.
   3. Coordonarea procesului de realizare a Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008 se pune în sarcina Centrului de Armonizare a Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei. 



    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV

   
     Contrasemnează;
    Ministrul justiţiei                                                                   Vitalie Pîrlog

    Nr. 76. Chişinău, 29 ianuarie 2008






Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.76 
din  29 ianuarie 2008
PLANUL NAŢIONAL DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2008

Nr.
d/o
Actul normativ naţional
Actul normativ comunitar
Caracterul actului normativ
Instituţia responsabilă
Termenul preconizat pentru prezentarea proiectului în adresa Guvernului
1
2
3
4
5
6
01. PROBLEME GENERALE, FINANCIARE SI INSTITUŢIONALE
1. 
Lege privind controlul financiar public intern
1. Regulamentul   Consiliului   nr. 1605/2002/   CE- Euratom din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil  bugetului      general Comunităţilor Europene   
(CELEX: 32002R1605)

2.    Regulamentul    Comisiei    nr.2342/2002/   CE- Euratom  din  23   decembrie  2002  de  stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului nr.1605/2002/CE – Euroatom privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
(CELEX: 32002R2342)

Act nou 
Ministerul 
Finanţelor
Trimestrul II 
2.
Legea cu privire la recensămîntul general al populaţiei
Regulamentul    Comisiei    nr.322/97/   CE- din  17 februarie 1997 privind statisticile comunitare
(CELEX: 3199R0322)

Act nou
Biroul Naţional de Statistică
Trimestrul IV
03. AGRICULTURĂ
3. 
Legea zootehniei 
1 . Directiva Consiliului nr. 28/94/CE  din 23 iunie 1994   de   stabilire   a   principiilor   referitoare la condiţiiloe zootehnice єi genealogice care se aplică importului de animale, material seminal, ovule єi embrioni provenind din ţări terţe єi de modificare a Directivei 504/77/CEE privind animalele de reproducţie de rasă pură din specia bivină
(CELEX: 31994L0028)
2. Directiva Consiliului nr.504/77/CEE din 25 iulie 1977 privind animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine
(CELEX: 31977L0504)
3.Directiva Consiliului nr.661/88/CEE din 19 decembrie 1988 privind normele zootehnice care se aplică animalelor reproducătoare din specia porcină
(CELEX: 31988L0661)
4.	Directiva Consiliului nr. 361/89/CEE din 30 mai 1989 privind animalele din speciile ovină єi caprină reproducătoare de rasă pură
(CELEX: 31989L0361)
5.	Directiva Consiliului nr. 427/90/CEE din 26 iunie 1990 privind condiţiile zootehnice    єi schimburile genealogice  care reglementează intracomunitare cu ecvidee
(CELEX: 31990L0427)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV 
4.





Legea cu privire la seminţe
1. Directiva Consiliului nr. 55/2002/CE  din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume
(CELEX: 32002L0055)
2. Directiva Consiliului nr. 33/92/CEE din 28
aprilie 1992 privind comercializarea răsadurilor de legume єi a materialului săditor de legume, altul decît seminţele
(CELEX: 31992L0033)
3. Directiva  Consiliului nr. 34/92/CEE din 28
aprilie 1992 privind comercializarea materialului săditor de plante fructifere єi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe
(CELEX: 31992L0034)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV 
5.
Legea cu privire la protecţia plantelor єi carantina fitosanitară

Directiva Consiliului nr. 29/2000/CE din 8 mai
2000 privind măsurile de protecţie împotriva
introducerii în Comunitate a unor organisme
dăunătoare plantelor sau produselor vegetale єi
împotriva răspîndirii lor în Comunitate
	(CELEX: 32000L0029)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV 
6.
Hotărîre de Guvern cu privire a aprobarea regulilor privind
condiţiile de	certificare
veterinară, sănătatea animală єi publică, pentru import în Republica Moldova a anumitor animale vii єi a cărnii proaspete provenite de la acestea

Decizia Comisiei nr.212/2004/CE din 6 ianuarie 2004 privind condiţiile de sănătate comunitare referitoare la importurile de animale єi carne proaspătă, inclusiv carne tocată, provenite din ţări terţe, єi de modificare a deciziilor nr. 542/79/CEE, 572/2000/CE єi 585/2000/CE
(CELEX:32004D0212)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II 
7.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea standardelor de comercializare aplicabile ouălor
Regulamentul Consiliului nr.1028/2006/CE din 19 iunie 2006 privind standardele de comercializare aplicabile ouălor
(CELEX:32006R1028)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II 
8.
Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind funcţionarea metodelor de analiză єi interpretare a rezultatelor
Decizia Comisiei nr. 657/2002/CE din 14 august 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei nr. 23/96/CE a Consiliului privind funcţionarea metodelor de analiză єi interpretarea rezultatelor [notificată cu numărul C(2002) 3044] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(CELEX:32002D0657)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II 
9.
Hotărîre de Guvern cu privire la înregistrarea unităţilor de creєtere a găinilor ouătoare

Directiva Comisiei nr.4/2002/CE din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităţilor de creєtere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva nr.74/1999/CE a Consiliului
(CELEX:32002L0004)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
10.
Hotărîre de Guvern privind principiile de organizare a controalelor sanitare veterinare єi modul de întocmire a unui document la importul animalelor vii

1.Directiva Consiliului nr.496/91/CEE din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare  ale     animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate  єi de modificare a directivelor nr.662/89/CEE, 425/90/CEE єi 675/90/CEE
(CELEX; 31991L0496)
2. Decizia Comisiei nr.794/97/CE din 12 noiembrie 1997 de stabilire a anumitor modalităţi de aplicare a Directivei  Consiliului    nr.496/91/CEE  privind controalele veterinare ale animalelor vii importate din ţări terţe
(CELEX:31997D0794)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
11.
Hlotărîre de Guvern privind principiile de bază ale organizării controalelor sanitar-veterinare, precum єi pentru frecvenţa redusă a controalelor fizice aplicabile unor loturi de produse provenite din import єi procedura controalelor veterinare pentru produsele importate la punctele de control la frontieră

1. Regulamentul Comisiei nr.136/2004/CE din 22 ianuarie 2004 de stabilire a procedurilor controalelor sanitar-veterinare la punctele de control la frontieră ale Comunităţii la importul produselor provenind din ţări terţe (Text cu relevanţă pentru SEE)
(CELEX:32004R0136)
2. Directiva Consiliului nr.78/97/CE din 78 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare    pentru produsele care provin din ţări terţe єi sînt introduєi în Comunitate
(CELEX:31997L0078)
3. Decizia Comisiei  nr.360/94/CE din 20 mai 1994 privind frecvenţa redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse importate єi care provin din ţări terţe, în conformitate cu Directiva Consiliului nr.675/90/CEE
(CELEX:31994D0360)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
12.
Hotărîre de Guvern privind metodele de   stabilire a cerinţelor de sănătate animală єi
certificare  veterinară    pentru importul de pasări, altele decît păsările de curte, єi a condiţiilor
de carantină

Regulamentul Comisiei  nr.318/2007/CE din
23 martie 2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru  importurile anumitor   păsări  în comunitate єi a condiţiilor de carantină
(CELEX: 32007R0318)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
13.
Hotărîre de Guvern privind stabilirea unor reglementări pentru prevenirea, controlul єi radicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
Regulamentul Parlamentului European єi al Consiliului nr. 999/2001 /CE din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul єi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă
(CELEX:32001R0999)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
14.
Hotărîre de Guvern privind etichetarea cărnii de vită єi mînzat єi a produselor din carne de vită єi mînzat
Regulamentul Consiliului єi al Parlamentului European nr. 1760/2000/CE din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare єi înregistrare a bovinelor єi privind etichetarea cărnii de vită єi mînzat єi a produselor din carne de vită єi mвnzat єi de abrogare a Regulamentului nr.820/97/CE al Consiliului
(CELEX :32000R1760)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
15.
Hotărîre de Guvern privind condiţiile de certificare sanitare veterinare pentru importul єi tranzitul păsărilor de curte, ouălor destinate incubaţiei, puilor de o zi, cărnii de pasăre, de ratită єi de vînat sălbatic de pene, ouălor є produselor   din   ouă   єi   ouălor libere de agenţi patogeni specifici
Decizia Comisiei nr.696/2006/CE din 28 august 2006 de stabilire a unei liste a ţărilor terţe din care pot importate єi pot tranzita în cadrul Comunităţii păsările de curte, ouăle destinate incubaţiei, puii de o zi, carnea de pasăre de curte, de ratită (păsări nezburătoare) єi de vînat sălbatic cu pene ouăle єi produsele din ouă єi ouăle fără microorganisme patogene specificate, precum єi d stabilire a condiţiilor   aplicabile în materie de certificaresanitar-veterinară єi de modificare a deciziilor    nr.342/93/CEE, 585/2000/CE 812/2003/CE.
(CELEX:32006D0696)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
16.
Hotărîre de Guvern privind măsurile de combatere a gripei aviare
Directiva  Consiliului nr.94/2005/CE din  20 decembrie  2005  privind  măsurile comunitare  de combatere a gripei aviare єi de abrogare a Directivei nr.40/92/CEE
(CELEX: 32005L0094)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I
17.
Hotărîre de Guvern privind sănătatea animalelor єi sănătatea
publică, precum єi  privind condiţiile certificării veterinare
pentru import al laptelui tratat termic, produselor   lactate єi laptelui proaspăt pentru consum
uman

Decizia Comisiei nr.438/2004/CE din 29 aprilie 2004 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală єi sănătate publică єi a certificării veterinare necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate єi a laptelui crud destinat consumului uman [notificată cu numărul C (2004) 1691] (Text cu relevanţă pentru SEE)
(CELEX:32004D0438)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III
18.
Hotărîre de Guvern privind condiţiile de sănătate animală єi
certificarea veterinară pentru reintroducerea ecvideelor înregistraţi pentru curse, competiţii єi evenimente culturale, după exportul temporar
Decizia Comisiei nr.195/93/CEE din 2 februarie 1993 privind condiţiile de sănătate animală єi certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii єi evenimente culturale, după exportul temporar
(CELEX:31993D0195)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV
19.
Hotărîre   de   Guvern   privind condiţiile de sănătate animală єi certificare    veterinară    pentru importurile de ecvidee destinate sacrificării
Decizia Comisiei nr.196/93/CEE din 5 februarie 1993   privind   condiţiile   de   sănătate   animală   єi certificare veterinară pentru importurile de ecvidee destinate sacrificării
(CELEX:31993D0196)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV
20.
Hotărîre   de   Guvern   privind condiţiile de sănătate animală єi certificarea       veterinară       la importul de ecvidee înregistraţi єi de ecvidee pentru reproducţie єi producţie
Decizia Comisiei nr. 197/93/CEE din 5  februarie 1993   privind   condiţiile   de   sănătate   animală   єi certificarea   veterinară   la   importul   de   ecvidei înregistrate  єi  de  ecvidee  pentru  reproducţie   єi producţie
(CELEX:31993D0197)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV
21.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice ,Uleiuri vegetale comestibile"

1. Regulamentul Consiliului nr.2991/94/CE din 5 decembrie 1994 de stabilire a   standardelor pentru grăsimile tartinabile
(CELEX:31994R2991)
2.Regulamentul Comisiei nr.702/2007/CE din 21 iunie 2007 de modificare a  Regulamentului
nr.2568/91/CEE privind caracteristicile uleiurilor de măsline єi ale uleiurilor din resturi de măsline, precum єi metodele de analiză a acestora
(CELEX:32007R0702)
3. Directiva Comisiei nr.45/2003/CE din 28 mai 2003   de  modificare  a  Directivei  nr.57/2002/CE privind comercializarea    seminţelor de plante oleaginoase єi de plante pentru fibre
(CELEX:32003L0045)
4. Directiva Consiliului nr.55/2002/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume
(CELEX:32002L0055)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV
22.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci. Producerea єi comercializarea"
Regulamentul Comisiei nr. 1863/2004/CE din 26 octombrie de stabilire a standardului de comercializare a ciupercilor de cultură 

(CELEX:32004R1863)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II
23.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb єi sorg"
Directiva Consiliului nr.402/66/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale
(CELEX:31966L0402)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

24.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice „Crustacee, moluєte єi alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate"
Regulamentul Consiliului nr.104/2000/CE din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreєti єi de acvacultura
(CELEX:32000R0104)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

25.
Hotărîre   de   Guvern   privind aprobarea Reglementării tehnice ,Produse  leguminoase.  Producerea єi comercializarea"
1. Regulamentul   Comisiei   nr.912/2001/CE   din O   mai   2001   de   stabilire   a   standardului   de comercializare pentru fasole
(CELEX:32001R0912)
2.   Regulamentul   Comisiei  nr.2561/1999/CE   din decembrie  1999 de stabilire a standardului de comercializare a mazării
(CELEX:31999R2561)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

26.
Hotărîre   de   Guvern   privind aprobarea Reglementării tehnice
,Ambalarea  transportarea    єi depozitarea fructelor        єi legumelor"

1. Regulamentul Consiliului nr.2699/2000/CE din 4 decembrie 2000 de modificare a Regulamentului nr. 2200/96/CE privind organizarea comună a pieţei în sectorul fructelor єi legumelor, a Regulamentului nr.2201/96/CE privind organizarea comună a pieţei în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe єi legume єi a Regulamentului nr. 2202/96/CE de introducere a unui plan de ajutor comunitar pentru producătorii de anumite fructe citrice 
(CELEX:32000R2699)
2. Regulamentul Comisiei nr.2379/2001/CE din 5 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului nr.1148/2001/CE privind controalele de conformitate cu   standardele   de   comercializare   aplicabile în sectorul fructelor єi legumelor proaspete
(CELEX:32001R2379)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

27.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice „Cafea єi produse din cafea Ceaiuri єi băuturi din ceai Cacao. Prelucrarea єi comercializarea"
1. Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr. 36/2000/CE din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao єi din ciocolată destinate  consumului uman
(CELEX:32000L0036)
2. Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr. 4/1999/CE din 22 februarie   1999  privind extractele de cafea єi de cicoare
(CELEX:31999L0004)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

28.
Hotărîre de Guvern privind probarea Reglementării tehnice Oţeturi"

1.  Directiva   Parlamentului    European       єi    a consiliului nr.95/2001/CE din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor
 (CELEX:32001L0095)
2. Codex Alimentarius

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

29.
Hotărîre   de   Guvern   privind aprobarea Reglementării tehnice ,Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole"

1. Directiva Consiliului nr.278/86/CEE din 12 iunie 986 privind protecţia mediului, în special, a solului, atunci cînd se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
(CELEX:31986L02 78)
2. Directiva     Consiliului     nr.676/91/CEE     din 12    decembrie    1991    privind   protecţia   apelor împotriva poluării  cu nitraţi proveniţi din surse agricole
(CELEX:31991L0676)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

30.
Hotărîre   de   Guvern   privind aprobarea Reglementării tehnice „Făină de cereale єi tărîţe"

1. Codex   Alimentarius   Codex   stan 152-1985 standardul pentru faină de grîu
2. Codex Alimentarius Codex stan 178-1991, revăzut l - 1995 pentru grîu dur єi faină de grîu dur (Decizia Consiliului nr. 822/2003/CE din 17 noiembrie 2003 privind aderarea Comunităţii Europene la Comisia Codex Alimentarius
(CELEX: 32003D0822)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

31.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice „Condiţiile de calitate єi comercializare a seminţelor de grîu, orz єi ovăz"

1. Directiva Consiliului nr. 402/66/CEE    din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale
(CELEX: 31966L0402)
2. Directiva Consiliului nr.  418/72/CEE din 6 decembrie 1972 de modificare a Directivelor din 30 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de sfeclă, a seminţelor de plante furajere, a seminţelor de cereale, a cartofilor de sămвnţă, a Directivei din 30 iunie 1969 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase єi textile єi a Directivelor din
29 septembrie 1970 privind comercializarea
seminţelor de legume єi privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole
(CELEX: 31972L0418)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

32.
Hotărîre   de   Guvern   privind aprobarea Reglementării tehnice
”Producerea, procesarea,
ambalarea, etichetarea      єi ransportarea produselor ecologice"

1. Regulamentul Consiliului nr.834/2007/CE din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică єi etichetarea) produselor  ecologice,  precum  єi  de  abrogare  a Regulamentului nr. 2092/91/CEE
(CELEX:32007R0834)
2. Regulamentul  Parlamentului European     єi  al consiliului  nr.1980/2000/CE  din 17  iulie   2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice
(CELEX:32000R1980)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

33.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Normei sanitar-veterinare care stabileєte standardele minime pentru protecţia porcinelor
Directiva Consiliului nr.630/91/CEE din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcinelor
(CELEX:31991L0630)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

34.
Hotărîre de Guvern privinc aprobarea Reglementării tehnice
„Nutreţurile	calitative
Producerea єi comercializarea"

Regulamentul   Parlamentului   European       єi   a Consiliului  nr.882/2004/CE  din  29  aprilie  2004 privind   controalele   oficiale   efectuate   pentru asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privinc hrana pentru animale єi produsele alimentare єi cu normele  de  sănătate  animală  єi  de  bunăstare animalelor
(CELEX:32004R0882)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

35.
Hotărîre de Guvern privinc aprobarea Reglementării tehnici „Fructe de culturi nucifere Producerea єi comercializarea"
Regulamentul   Comisiei   nr. 175/2001/CE   din   26 ianuarie   2001   de   stabilire   a   standardului   de comercializare aplicabil nucilor comune în coajă
(CELEX:32001R0175)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

36.
Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia animalelor de fermă
Directiva Consiliului nr.58/98/CE din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă 
(CELEX:31998L0058)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

37.
Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare
Directiva Consiliului nr.74/1999/CE din 19 iulie [999 de stabilire a standardelor minime pentru jrotecţia găinilor ouătoare
(CELEX:31999L0074)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

38.
Hotărîre de Guvern privind aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale"

Regulamentul Consiliului nr. 445/2007/CE din 23 aprilie 2007 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului Consiliului nr.2991/94/CE de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile єi a Regulamentului Consiliului nr. 1898/87/CEE privind protecţia denumirilor laptelui єi produselor lactate folosite pentru comercializare
(CELEX:32007R0445)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

39.
Hotărîre de Guvern privinc aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileєte cerinţele de sănătate pentru vietăţile acvatice єi produsele din ele (inclusiv a materialului de înmulţire piscicol)
Directiva	Consiliului     nr.88/2006/CE     din 24 octombrie 2006 privind cerinţele de sănătate pentru vietăţile acvatice єi produsele din ele, de prevenire єi control a unui єir de boli ale animalelor acvatice
(CELEX:32006L0088)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul I

40.
Hotărîre   de   Guvern   privinc aprobarea     Normei sanitar-veterinare        ce  stabileєte standarde      minime  pentru protecţia viţeilor
Directiva Consiliului nr.629/91/CEE din 19 noiembrie 1991 ce stabileєte standardele minime pentru protecţia viţeilor
(CELEX:31991L0629)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

41.
Hotărвre    de    Guvern    pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind ouăle. Producerea єi comercializarea.
1. Regulamentul    Consiliului    nr. 3207/88/CEE din 17 octombrie 1988 de modificare a Regulamentului nr. 2771/75/CEE privind organizarea comună a pieţei ouălor
(CELEX:31988R3207)
2. Codex Alimentarius
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

06. DREPT DE STABILIRE SI LIBERTATEA DE A PRESTA SERVICII
42. 
Lege  privind  prestarea serviciilor poєtale
Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr. 67/97/CE din15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poєtale ale Comunităţii єi îmbunătăţirea calităţii serviciului
(CELEX31997L0067)
Act nou 
Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale
Trimestrul IV 
08. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENTEI
43.
Lege cu privire la ajutorul de stat
Regulamentul Consiliului nr.659/1999/CE din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art.93 din Tratatul CE
(CELEX 31999R0659)
Act nou 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei
Trimestrul IV 
12.ENERGIE
44. 
Legea   nr.    137-XIV   din   17 septembrie 1998 cu privire la energia electrică
1 . Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr. 54/2003/CE din 26 iunie 2003 privind normele pentru piaţa internă a energiei electrice єi de abrogare a Directivei nr. 96/92/CE
(CELEX: 32003L0054)
2.   Regulamentul   Parlamentului   European єi al Consililui nr.1228/2003/CE din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţeaua pentru schimburile transfrontaliere prntru energie electrică
(CELEX: 32003R1228)
Act de modificare
Ministerul Industriei єi Infrastructurii
Semestrul II 
45.
Legea nr. 136-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la gaze
Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr.55/2003/CE din 26 iunie 2003 privind reglementările comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale єi de abrogare a Directivei nr.30/98/CE
(CELEX: 32003LOO55)

Act de modificare
Ministerul Industriei єi Infrastructurii
Semestrul II 
13. POLITICA ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI SI PIAŢĂ INTERNĂ

46.
Lege        privind cosmetice
1.Directiva Consiliului nr.768/76/CEE din 27 iulie 976 privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice
(CELEX: 31976L0768)
2. Directiva Comisiei nr.1335/80/CEE din 22 decembrie 1980 privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul metodelor de analiză necesare pentru controlul compoziţiei produselor cosmetice
(CELEX: 31980L1335)
3. Directiva Comisiei nr.434/82/CEE din 14 mai 1982 privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul metodelor de analiză necesare pentru verificarea compoziţiei produselor cosmetice
(CELEX: 31982L0434)
4. Directiva Comisiei   nr.341/83/CEE din 29 iunie 1983	de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III  єi V la Directiva Consiliului nr.768/76/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre în domeniul produselor cosmetice
(CELEX: 31983L0341)
5. Directiva   Comisiei  nr.514/83/CEE   din   27 septembrie   1983   privind   armonizarea   legislaţiei statelor membre în domeniul metodelor de analiză necesare pentru verificarea compoziţiei produselor cosmetice
(CELEX: 31983L0514)
6. Directiva Consiliului nr.661/79/CEE din 24 iulie 979 de modificare  a Directivei nr.768/76  CEE privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice
(CELEX: 31979L0661)
7.  Directiva Comisiei nr.147/82/CE din 11 februarie 1982 de adaptare la progresul tehnic al anexei II la Directiva     Consiliului     nr.768/76/CEE     privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice
(CELEX: 31982L0147)
8. Directiva Comisiei nr.191/83/CEE din 30 martie 1983 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, IV єi V la Directiva Consiliului nr.768/76/CEE privind apropierea legislaţiei  statelor membre cu privire la produsele cosmetice
(CELEX: 31983L0191)
9.    Directiva   Comisiei   nr.496/83/CEE   din   22 septembrie 1983 de adaptare la progresul tehnic a Anexei VI la Directiva Consiliului nr.768/76/CEE privire la produsele cosmetice
(CELEX:31983L0496)
10. Directiva Consiliului nr.35/93/CEE din 14 iunie 1993 de modificare pentru a єasea oară a Directivei nr.768/76/CEE privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice
(CELEX: 31993L0035)
Act nou
Ministerul
Sănătăţii,
Centrul
Naţional
Єtiinţifico-
Practic de
Medicină
Preventivă

Trimestrul IV

47.
Lege privind omologarea de tip a    vehiculelor    єi    remorcilor acestora
Directiva Consiliului nr.156/70/CEE din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor єi a remorcilor acestora
(CELEX 31970L0156)
Act nou 
Ministerul Transporturilor єi Gospodăriei Drumurilor
Trimestrul IV 
48.
Lege privind instalarea dispozitivelor de iluminat єi de semnalizare luminoasă a vehiculelor єi remorcilor acestora 
Directiva Consiliului nr.756/76/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat єi de semnalizare luminoasă a vehiculelor єi remorcilor acestora 
(CELEX 3 1976L0756)
Act nou 
Ministerul Transporturilor єi Gospodăriei Drumurilor 
Trimestrul IV 
49. 
Lege privind dispozitivele de frînare ale unor categorii de autovehicule єi ale remorcilor acestora 
Directiva Consiliului nr.320/71/CEE din 26 iulie 1971 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare   la  dispozitivele   de   frînare   ale   unor categorii de autovehicule єi ale remorcilor acestora 
(CELEX 31971L0320)
Act nou 
Ministerul Transporturilor єi Gospodăriei Drumurilor 
Trimestrul IV 
50. 
Lege privind pneurile autovehiculelor єi ale remorcilor acestora, precum єi montarea lor 
Directiva Consiliului   nr.23/92/CEE din 31 martie 1992    privind    pneurile    autovehiculelor   єi    ale remorcilor acestora, precum єi montarea lor 
(CELEX31992L0023)
Act nou 
Ministerul Transporturilor єi Gospodăriei Drumurilor 
Trimestrul IV 
15. MEDIU. CONSUMATORI SI PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII
51. 
Hotărîre de Guvern privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare 
Regulamentul  Comisiei  nr.2073/2005/CE  din   15 noiembrie   2005   privind  criteriile  microbiologice pentru  produsele   alimentare   (Text  cu  relevanţa pentru SEE) 
(CELEX:32005R2073)
Act nou 
Ministerul Agriculturii єi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii 
Trimestrul II 
52. 
Hotărîre de Guvern privind aplicarea unui єir de măsuri referitor la anumite produse єi organizarea unui єir de controale oficiale 
Regulamentul Comisiei nr.2074/2005/CE din 5 decembrie 2005 de stabilire a masurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul nr.853/2004/CE al Parlamentului European єi al Consiliului єi organizarea unor controale oficiale prevăzute de regulamentele nr.854/2004/CE al Parlamentului European єi al Consiliului nr.882/2004/CE al Parlamentului European  єi  al   Consiliului   єi  de  modificare  a Regulamentelor nr.853/2004/CE єi   nr.854/2004/CE Text cu relevanţă pentru SEE)
(CELEX:32005R2074)

Act nou 
Ministerul Agriculturii єi Industriei Alimentare 
Trimestrul III 

53.
Hotărîre de Guvern privind produsele alimentare noi єi ingredientele alimentare noi
1.  Regulamentul   Parlamentului   European   єi   al Consiliului  nr.258/97/CE   din   21   ianuarie   1997 privind alimentele єi ingredientele alimentare noi
(CELEX: 31997R0258)
2.   Regulamentul   Parlamentului   European   єi   al Consiliului nr.1829/2003/CE din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare єi furajele modificate genetic
(CELEX: 32003R1829)

Act nou

Ministerul Sănătăţii

Trimestrul IV
54.
Lege   privind dispozitivele medicale
1. Directiva Consiliului nr. 42/93/CEE din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale
(CELEX: 31993L0042)
2. Directiva Consiliului nr.385/90/CEE din 20 iunie 1990 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la dispozitive     medicale active implantabile
(CELEX: 31990L0385)
3. Directiva Parlamentului European єi a Consiliulu nr.79/98/CE   din   27    octombrie    1998   privind dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro
(CELEX: 31998L0079)


Act nou

Ministerul
Sănătăţii,
Centrul
Єtiinţifico-
Practic pentru
Sănătatea
Publică єi
Managementul
Sanitar
Trimestrul II
55.
Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea, structura є atribuţiile Agenţiei de Transplant
Directiva Parlamentului European єi a Consiliulu nr.23/2004/CE din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate єi securitate pentru donarea obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea stocarea єi distribuirea ţesuturilor єi a celulele umane
(CELEX:32004L0023)

Act nou

Ministerul Sănătăţii

Simestrul II
56.
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei independente de avizare
Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr.23/2004/CE din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate єi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea єi distribuirea ţesuturilor єi a celulelor umane
(CELEX: 32004L0023)

Act nou

Ministerul Sănătăţii

Trimestrul III
57.
Hotărîre de Guvern pentru
aprobarea Regulamentului
privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier
Directiva Consiliului nr.337/85/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice єi private asupra mediului
(CELEX: 3198SL0337)
Act nou
Ministerul
Ecologiei єi
Resurselor
Naturale

Trimestrul III
58.
Legea privind deєeurile
Directiva Parlamentului European єi a Consiliului nr.!2/2006/CE din 5 aprilie 2006 privind deєeurile 
(CELEX: 32006L0012)
Act nou
Ministerul
Ecologiei єi
Resurselor
Naturale

Trimestrul IV
59.
Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenţia privind controlul asupra transportării transfrontaliere deєeurilor periculoase єi eliminarea acestora
Decizia Consiliului nr.640/97/CE din 22 septembrie 1997 privind aprobarea, în numele Comunităţii, a modificării Convenţiei privind controlul asupra miєcării transfrontaliere a deєeurilor periculoase єi distrugerea acestora (Convenţia de la Basel), precum este stabilit în Decizia III/l a Conferinţei părţilor
(CELEX: 31997 D0640)
Act nou
Ministerul
Ecologiei єi
Resurselor
Naturale

Trimestrul IV
17. DREPTUL ÎNTREPRINDERILOR

60.
Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat єi întreprinderi
Directiva Consiliului nr.!51/68/CEE din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în sensul art. 58 paragraful 2 din Tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor 
(CELEX31968L0151)






Act de modificare
Ministerul
Economiei єi
Comerţului

Trimestrul III

19. SPAŢIUL DE LIBERTATE, SECURITATE SI JUSTIŢIE
61.










































Lege privind azilul în Republica Moldova







1. Directiva     Consiliului     nr.86/2003/CE     din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei
(CELEX32003L0086)
2. Directiva Consiliului nr.55/2001/CE din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul unui flux masiv de jersoane strămutate єi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru jrimirea acestor persoane єi suportarea consecinţelor acestei primiri
(CELEX32001L0055)
3. Directiva Consiliului nr.83/2004/CE din 29 aprilie 2004   privind   standardele   minime   referitoare   la condiţiile   pe   care   trebuie   să   le   îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul    de refugiaţi sau persoanele
care,   din   alte   motive,   au  nevoie   de   protecţie internaţională  referitoare   la  conţinutul  protecţiei acordate
(CELEX32004L0083)
4. Directiva   Consiliului   nr.9/2003/CE   din   27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea    solicitanţilor de azil în statele membre
(CELEX32003L0009)
5. Directiva   Consiliului   nr.85/2005/CE     din decembrie 2005    privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare єi retragere a statutului de refugiat (CELEX32005L0085)
 (CELEX32003L0009)
 (CELEX32003L0009)
 (CELEX32003L0009)
 (CELEX32003L0009)


























(CELEX3200SL0085)
 


(CELEX3200SL0085)

Act nou
Biroul migraţie
єi azil
(Ministerul
Afacerilor
Interne)

Trimestrul II

















































