
NOTĂ INFOMATIVĂ 

 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice pe parcursul anului 2017 

 

1.Temeiul  elaborării proiectului 

 

1.1 În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire 

la Guvern, Guvernul organizează controlul asupra executării actelor legislative şi altor acte 

normative, de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale şi de către organele şi 

instituţiile cu funcţii publice din subordine.  

În scopul realizării acestei prevederi a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 

22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, prin care s-a 

constituit mecanismul de monitorizare a implementării actelor normative. 

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010, pct. 6, alin. 1), modificată prin 

Hotărîrii Guvernului Nr. 454 din  01 iulie 2013 cu privire la  modificarea şi completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010, Ministerul Justiţiei elaborează anual proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea listei actelor normative care urmează a fi monitorizate, precum şi lista 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice responsabile pentru efectuarea 

monitorizării cu indicarea termenelor de realizare a monitorizării. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

 

2.1 Proiectul hotărîrii Guvernului stabileşte termen pentru organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice de prezentare a rapoartelor de monitorizare a procesului de implementare a 

legislației conform competențelor. Totodată, în cazul constatării necesității, autoritățile responsabile 

de desfășurare a procesului de monitorizare vor elabora proiecte de modificare şi completare a 

cadrului normativ monitorizat, prezentîndu-le Guvernului. Proiectele de modificare şi completare, 

urmează a fi întocmite în conformitate cu rezultatele monitorizării stabilite în rapoartele respective.  

2.2 În baza propunerilor prezentate de către autorităţile publice centrale a fost întocmită Lista 

actelor normative, care constituie Anexă la Proiectul vizat. Astfel, organele centrale de specialitate 

ale administraţiei publice vor monitoriza actele normative după cum urmează: 

1. Ministerul Finanțelor: Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziile publice. 

2. Ministerul Economiei: Legea nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător. 

3. Ministerul Afacerilor Interne: Legea nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice; 



Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

reprezentaților de frontieră. 

4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Legea nr. 128 din  11 iulie 2014 privind performanţa 

energetică a clădirilor; Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Reglementării 

tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții. 

5. Ministerul Tineretului și Sportului: Legea nr. 121 din 18 iunie 2010 voluntariatului; Hotărîrea Guvernului 

nr. 639 din 28 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a 

burselor lunare sportivilor de performanță. 

6. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Legea nr. 33 din 24 februarie 2006 privind depozitarea 

cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale. 

7. Agenția Rezerve Materiale: Legea nr. 589 din 22 septembrie 1995 privind rezervele de stat și de 

mobilizare. 

8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor: Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 20 aprilie 2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și 

de navigație aeriană. 

 

3. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative care trebuie elaborate sau modificate 

 

 

În scopul realizării prevederilor art.16, alin. (2) din Legea nr. 64 din 31 mai 1990 cu privire la 

Guvern a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010, care 

instituie mecanismul de monitorizare a implementării actelor normative ale Guvernului. 

Mecanismul prevede responsabilitatea directă a Ministerului Justiției de a elabora proiectul hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea listei actelor normative. Prin urmare, prevederile proiectului hotărîrii 

Guvernului nu contravin prevederilor actelor normative ierarhic superioare, ci le completează, 

asigurînd, astfel, punerea în aplicare a acestora. 

Conform pct.10 din Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a legislației, 

aprobată prin ?????? al Hotărîrea Guvernului nr.1181 din 22.12.2010: „În cazul în care, în procesul 

de monitorizare a implementării actului normativ, s-a constatat necesitatea operării unor modificări 

în textul acestuia organele centrale de specialitate ale administrației publice vor prezenta, în modul 

stabilit, Cancelariei de Stat propuneri pentru a fi incluse în planurile de activitate ale Guvernului și, 

conform competențelor atribuite, elaborează proiecte de acte normative privind modificarea și 

completarea actelor normative respective”. 

 

 

 



4. Fundamentarea economico-financiară 

 

Monitorizarea procesului de implementare a legislației, conform listei întocmite de Ministerul 

Justiției, va fi realizată în cadrul competenței funcționale a fiecărui organ central de specialitate al 

administrației publice și în limita bugetului anual aprobat. În caz de necesitate, organul central de 

specialitate al administrației publice poate antrena experți din țară și de peste hotare din contul 

resurselor financiare interne sau externe, fapt prevăzut expres la pct.5 din Hotărîrea Guvernului 

nr.1181 din 22.12.2010. 

 

5. Respectarea transparenței în procesul decizional 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, la data de 14.01.2016, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei - www.justice.gov.md,  compartimentul - Transparenţa decizională, rubrica - 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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Ministru 

 

 

http://www.justice.gov.md/

