
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la  modificarea şi completarea  

  Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010  

privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei 

 
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  modificarea şi completarea   Hotărîrii 

Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei,  este elaborat de către Ministerul Justiţiei. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

  La data de 22 decembrie 2010  Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 

1181 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei. Pe parcursul anului 

2011-2012 autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate au efectuat 

monitorizarea implementării a peste 90 de acte normative şi legislative. Ministerul Justiţiei în 

calitate de coordonator al procesului de monitorizare a identificat unele lacune care provoacă 

diminuarea eficienţei procesului de monitorizare a implementării actelor legislative.  

În multe state precum Marea Britanie, Franţa, Canada, Federaţia Rusă monitorizarea 

implementării actelor normative are un rol important şi constituie un proces indispensabil al 

tehnicii legislative. Monitorizarea constituie analiza multilaterală a efectelor juridice actelor 

normative în vederea scoaterii în evidenţă a caracteristicilor calitative ale actelor respective, 

necesităţii elaborării cadrului juridic secundar, întreprinderii măsurilor administrative 

necesare, întreprinderii altor măsuri necesare (fiscale, economice, etc.) pentru garantarea 

implementării actelor normative şi atingerea scopurilor propuse la momentul adoptării lor. 

Monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei pe parcursul anului 2011-2012 a 

stabilit că o mare parte din rapoartele prezentate de către autorităţile administraţiei publice 

centrale de specialitate nu se evidenţiau printr-un conţinut informaţional calitativ, deseori 

fiind nişte documente care prevedeau informaţii, constatări de fapte, fără să conţină o analiză 

calitativă a situaţiei de fapt, mai mult decît atît, în majoritatea cazurilor au lipsit propunerile 

pentru remedierea problemelor depistate în procesul monitorizării. Astfel,  mai mult de 50% 

din rapoarte prezentate Ministerului Justiţiei nu conţineau informaţii complete, fapt care a 

avut impact direct asupra stabilirii corecte a nivelului de implementare a actelor normative şi 

legislative supuse monitorizării. 

În acelaşi timp, proiectul evidenţiază prerogativa Guvernului de a întreprinde măsurile 

necesare pentru eliminarea circumstanţelor care generează inaplicabilitatea legislaţiei şi de 

verificare a măsurilor întreprinse de către autorităţi administraţiei publice centrale de 

specialitate în acest scop. 

O parte din autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate implicate în procesul 

monitorizării au venit cu propunerea de modificare a termenului de desfăşurare a acestui 

proces, din considerentul lipsei suficiente de timp. Astfel, proiectul propune modificarea 

ciclului de efectuare a monitorizării de la 6 luni la 9 luni în vederea majorării intervalului de 

timp pentru petrecerea consultărilor publice şi acumularea informaţiei relevante.  

În scopul stabilirii unei date fixe pentru prezentarea rapoartelor de monitorizare de către 

autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, proiectul propune stabilirea expresă 

a datei de 01 octombrie (anual) ca termen obligatoriu de prezentare a rapoartelor de 

monitorizare. Astfel, termenul de prezentare va fi majorat cu 3 luni, în raport cu cel prezent, 

iar autorităţile implicate în procesul de monitorizare vor avea suficient timp pentru 

consultările publice şi colectarea informaţiei. Totodată,  coordonatorul procesului de 

monitorizare va dispune de suficient timp pentru prelucrarea rapoartelor de monitorizare şi 

întocmirea propunerilor pentru remedierea circumstanţelor care generează inaplicabilitatea 

actelor normative monitorizate. 

În acelaşi timp, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate vor avea un 

termen suficient pentru analiza şi formularea propunerilor în vederea asigurării acţiunii 

actelor monitorizate - propuneri cît de ordin normativ atît şi care ţin de alte domenii 

(financiar, instituţional, resurse umane etc.). 

Proiectul conţine o detaliere a mecanismului de restituire spre reexaminare şi completare 



a acelor rapoarte de monitorizare care au fost întocmite de către autorităţile administraţiei 

publice centrale de specialitate cu devieri de la prevederile metodologiei. Detalierea acestui 

mecanism va asigura o sporire calitativă a rapoartelor de monitorizare şi responsabilizarea 

prezentării rapoartelor în termenii stabiliţi. 

Pe parcursul monitorizării în anul 2011-2012 au fost înregistrate cazuri cînd autorităţile 

publice centrale de specialitate nu au efectuat procesul de monitorizare a actelor normative, 

deşi erau obligate să execute prevederile legale. În scopul evitării astfel de situaţii, cînd 

Hotărîrile Guvernului nu sunt executate, proiectul propune stabilirea raportării în scris faţă de 

executiv în cazurile neexecutării şi neprezentării rapoartelor de monitorizare. Această 

prevedere va duce la disciplinarea şi eficientizarea autorităţilor responsabile de efectuarea 

procesului de monitorizare. 

Avînd în vedere că pe parcursul anului 2011-2012 în procesul de monitorizare autorităţile 

administraţiei publice centrale de specialitate nu erau ghidate în întocmirea raportelor de 

monitorizare de nimic, cu excepţia descrierii textuale în metodologie, acest fapt a generat 

situaţii confuze şi a dus la întocmirea în mod diferit a rapoartelor de monitorizare. Astfel, 

proiectul prevede completarea H.G. nr. 1181, şi în special Metodologia privind monitorizarea 

procesului de implimentare a legislaţiei cu o anexă  care stabileşte modelul raportului de 

monitorizare a actelor normative, fiind structurată în 12 secţiuni (capitole).  

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Proiectul de hotărîre a Guvenului a fost elaborat în vederea introducerii completărilor şi 

modificărilor în metodologie  în scopul remedierii neajunsurilor depistate în procesul de 

monitorizare pe parcursul anului 2011-2012. Totodată, proiectul vine să perfecţioneze 

procedura de identificare şi expunere a propunerilor pentru remedierea circumstanţelor care 

generează inaplicabilitatea actelor normative monitorizate, în baza cărora Guvernul va 

interveni, dacă rezolvarea acestor probleme va depăşi competenţa autorităţilor care au 

efectuat monitorizarea. De asemenea, proiectul are ca scop sporirea gradului de eficacitate a 

resurselor alocate pentru implementarea cadrului normativ existent (resurse financiare, 

umane, administrative, etc.) identificarea opţiunilor cu cel mai mic cost pentru implementare, 

care să ducă la obţinerea rezultatelor optime cît calitativ atît şi cantitativ. Proiectul propune 

uniformizarea rapoartelor de monitorizare prin stabilirea unei forme de raport tipizat. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă  nu presupune cheltueli financiare suplimentare  

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  modificarea şi completarea   Hotărîrii 

Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei  a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 

Denumirea autorităţilor care au avizat proiectul de act normativ. Rezultatele 

avizării şi al expertizelor efectuate 

Proiectul a fost coordonat cu toate autorităţile publice.  

Obiecţiile şi propunerile autorităţilor publice au fost incluse în sinteza  anexată la proiect  

care au fost luate în calcul la definitivarea proiectului. 

Proiectul a fost expediat Centrului Naţional Anticorupţie pentru aprecierea nivelului 

coruptibilităţii. Prin raportul de expertiză anticorupţie asupra proiectului, Centrul Naţional 

Anticorupţie nu a constatat elemente de coruptibilitare şi incompatibilităţi cu standardele 

naţionale şi internaţionale anticorupţie. 

 
 

Ministru                                                               Oleg EFRIM 


