
 

NOTĂ INFOMATIVĂ 

 

la proiectul  Legii pentru abrogarea alineatului (2) art. 1 al Legii nr. 173-XIII 

 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare 

 în vigoare a actelor oficiale 

 
1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 

     

      Proiectul Legii pentru abrogarea alineatului (2) art. 1 al Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 

privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale este elaborat de către Ministerul 

Justiției în scopul ajustării prevederilor normative la realitatea socială, dat fiind faptul că această 

normă este depășită din punct de vedere practic. 

În prezent toate autoritățile menționate la art. 1 alin. (1) din Legea nr.173/1994, cu drept de 

emitere a actelor oficiale dispun de propriile web site-uri pe care sunt publicate proiectele de acte 

normative pe care le inițiază, precum și cadrului normativ relevant domeniului de activitate. 

Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, la art. 15 

prevede faptul că „autoritățile publice vor asigura accesul la deciziile adoptate prin publicarea 

acestora în modul stabilit de lege prin plasarea acestora pe pagina web oficială”. 

De asemenea, Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale  autorităților administrației 

publice în rețeaua Internet aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 3 aprilie 2012, la pct. 

10 sbp. 5 prevede că autoritățile administrației publice plasează informaţia pe pagină-web oficială 

cu respectarea cerinţei de asigurare a transparenţei procesului de elaborare şi adoptare a deciziilor, 

în condiţiile legii.  

Potrivit pct.15 sbp.5 din același Regulament, pe pagina-web oficială a autorităţii administraţiei 

publice, în funcţie de specificul activităţii acesteia, va fi publicată informaţia cu privire la lista 

actelor legislative şi normative în vigoare, care stau la baza activităţii autorităţii publice, actele 

normative aprobate de autoritatea publică, inclusiv datele privind publicarea oficială. 

În condițiile în care intrarea în vigoare a actelor oficiale este condiționată conform art. 1 alin. 

(5) din Legea 173/1994 și art. 76 din Constituția Republicii Moldova, de publicarea în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, iar fiecare autoritate publică lista actelor ce vizează activitatea 

acesteia pe propria pagină oficială din Internet, alin. (2) din art.1 al legii citate nu-și justifică 

existența. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

      Proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (2) art. 1 al Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 

privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale prevede excluderea obligațiunii 

publicării tuturor actelor oficiale enumerate la alin. (1) al aceluiași articol pe web site-ul oficial al 

Guvernului. Abrogarea alin. (2) din art. 1 al Legii nr.173/1994 va contribui la degrevarea fondului 

juridic de norme desuete. 

3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea proiect de lege nu va necesita cheltuieli financiare din partea statului. 

 

4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 

normative care trebuie elaborate sau modificate 

 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea 

altor acte normative. 



5.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a Ministerului 

Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare”). 

 

 

 

Viceministru                                                     Nicolae EȘANU 


