
Sinteza obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16 

februarie 2010 

 Denumirea 

autorității 

Obiecția/Propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1. Ministerul Finanţelor 1.La pct. 12, cuvintele „inclusiv pe cale electronică” se 

propune de expus în următoarea redacţie, „inclusiv prin 

intermediul poştei electronice şi/sau în formă scrisă”, şi 

respectiv nefiind necesar ca după cuvintele „(audieri, 

dezbateri, etc.)” să se completeze cu cuvintele „inclusiv 

cele prezentate în cadrul acestora în formă scrisă”. 

2.La pct. 15, se propune păstrarea redacţiei actuale a 

prevederii pct. 36, deoarece atît timp cît autorităţile publice 

respectă etapele procesului de consultare publică prevăzute 

în Hotărîrea Guvernului menţionată, precum şi în Legea nr. 

239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul 

decizional”, părţile interesate au posibilitatea de a se 

implica în procesul de consultare publică în termenele 

stabilite conform legislaţiei în vigoare, respectiv se 

consideră inoportună motivarea neorganizării suplimentare 

a consultărilor publice în cazul în care nu parvin 

recomandări din partea acestora. Suplimentar, se 

menţionează că, în scopul facilitării accesului părţilor 

interesate la informaţia privind procesul de elaborare a 

proiectelor de decizii de către autoritatea publică, pe pagina 

web oficială a acesteia se publică Programele anuale de 

elaborare a proiectelor de acte normative, unde de 

asemenea sunt stabilite termenele de elaborare a proiectelor 

de decizii.  

 

1.Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

2.Nu se acceptă. Redacția nouă a punctului 36 este mai 

explicită menționînd cazul, în care, „autoritatea 

publică, motivat, nu consideră necesară organizarea 

consultărilor suplimentare”, proiectul se va considera 

consultat public fără recomandări. 



2. Ministerul Economiei 3.La pct.15, propunem completarea punctului 36, după 

sintagma ”pct.35” cu sintagma ”și pct.35
1 

”, deoarece  

reglementarea normativă expusă la pct. 35
1 

(se referă la 

termenul de prezentare a recomandărilor) este aplicabilă 

situației redate la pct.36 al proiectului Regulamentului 

disputat.  

       4.La pct.17, poziționarea completării, introduse prin 

pct.46
1
 (ce se referă la plasarea pe pagina web oficială a 

anunțului despre retragerea proiectului de decizie din 

procesul de elaborare) la Capitolul V. Organizarea 

ședințelor publice, este, în opinia noastră, irelevantă 

dispozițiilor capitolului dat.  

        Astfel,  propunem poziționarea normei vizate la 

Capitolul III. Modalități de informare în procesul 

decizional, pct.17
1
 al Regulamentului cu privire la 

procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor . 

       În acest context, survine necesitatea completării pct.17 

al Regulamentului cu poziţia „lit.d
1
) anunţurile privind 

retragerea unui proiect din procesul de elaborare”.  

 

3.Se acceptă. 
 
 
 
 

 

 

 

4.Se acceptă. 

3. Cancelaria de Stat 5.Considerăm necesară excluderea din titlul proiectului de 

hotărîre a textului „aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.96 

din 16 februarie 2010”, dat fiind faptul că acest lucru se 

menționează în punctul 1 al proiectului.  

6.La punctul 1 subpunctul 1) propunem substituirea textului 

„pentru următoarele autorități publice” cu textul „de către”. 

 

7.La subpunctul 7) se consideră nejustificată completarea 

Regulamentului cu pct.18
1
 textul căruia va repeta 

prevederile conținute în pct.15 din Regulament. 

 

 

 

 

 

5.Se acceptă. 

 

 

 

6.Se acceptă. 

 

 

7.Nu se acceptă.  

Prevederea ce se regăsește în punctul 18
1
 este una 

special, și se referă la etapele asigurării transparenței, 

pe cînd prevederea din punctul 15 al Regulamentului 

este una general, referinduse per ansamblu la 

modalitățile de informare în procesul decizional. 

Considerăm că această trimitere trebuie menținută, or, 

acestea două fac parte din doua etape distincte în cadrul 



 

 

 

8.La subpunctul 15) propunem ca prima parte a frazei să fie 

formulată astfel: „Dacă în termenul stabilit de autoritate, 

dar nu mai mic decât cel stabilit la pct.35,” mai departe 

după text așa cum este propus în proiect. Modificarea este 

necesară, deoarece autoritățile oricum trebuie să stabilească 

o perioadă exactă în care urmează să examineze 

recomandările, dar aceasta nu poate fi mai mică decât 10 

zile lucrătoare.    

 

9.Pentru o interpretare corectă și o aplicare comodă, 

sugerăm revizuirea numerotării celor șaptesprezece 

subpuncte din proiect prin utilizarea cifrelor arabe însoțite 

de o paranteză.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Punctul 4 din HG nr.96/2010 va fi expus în următoarea 

redacție: „Cancelaria de Stat va monitoriza respectarea 

prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional şi ale prezentei 

hotărîri de către autorităţile publice centrale şi locale și va 

expune rezultatele monitorizării în raportul anual privind 

asigurarea transparenței în procesul decizional. Raportul 

anual va fi făcut public nu mai târziu de sfîrșitul 

trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă.”  

Modificarea este necesară datorită faptului că din 2013 nu 

se mai elaborează rapoarte cu privire la implementarea 

asigurării transparenței decizionale. 

 

8.Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Nu se acceptă.  

Conform art. 56 al Legii Nr. 317din  18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

punctele se expun de la începutul pînă la sfirșitul 

actului normative, punîndu-se punct după fiecare cifră 

de numerotare. Subpunctele, se numerotează cu o cifră 

araba și o paranteză după aceasta. În proiect nu sunt 

incluse subpuncte ci doar puncte, de aceea, considerăm 

inoportună utilizarea parantezei după fiecare dintre 

acestea. 

 

10. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Se acceptă. 



reformei administrației publice centrale. 

11.Punctul 7 din Regulament se propune să fie expus în 

următoarea redacție: „Fiecare autoritate publică 

desemnează şi instruieşte coordonatorul procesului de 

consultare publică, care este responsabil pentru asigurarea 

transparenţei procesului decizional din autoritatea 

respectivă. În atribuţiile de bază ale coordonatorului sunt 

incluse: 

a)  monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a 

transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a 

proiectelor de decizii;   

b) întocmirea raportului anual privind asigurarea 

transparenţei procesului decizional în cadrul autorităţii 

publice; 

c) publicarea raportului pe pagina web a autorității.”  

12.La punctul 8 din Regulament propunem ca sintagma 

„Lista se actualizează cu regularitate” să fie înlocuită cu 

„Lista se actualizează o dată pe an.” În procesul de 

monitorizare a prevederilor hotărârii am constatat că 

autoritățile interpretează diferit noțiunea „cu regularitate”.  

13.La punctul 38 propunem ca fraza ,,Accesul la dosarele 

privind elaborarea deciziilor, alte informaţii privind 

asigurarea transparenţei în procesul decizional este asigurat 

în condiţiile Legii nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind 

accesul la informaţie” să fie înlocuită cu ,,Sinteza 

recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială 

a autorităţii publice, și/sau se va afişa la sediul acesteia într-

un spaţiu accesibil publicului şi/sau se va difuza în mass-

media centrală sau locală, după caz.” Una din problemele 

identificate de către societatea civilă este lipsa de feed-back 

din partea autorităților referitor la propunerile expediate. 

Astfel, considerăm oportună această modificare, care ar 

obliga autoritățile să plaseze sinteza recomandărilor pentru 

fiecare proiect elaborat care va conține decizia de 

acceptare/neacceptare și argumentarea acesteia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Se acceptă. 

 

 

 

 

13.Se acceptă. 



4. Ministerul Mediului 14.La pct.7, sintagma „va redacta și difuza”  se va substitui 

prin „redactează și face public” 

14.Se acceptă. 

5. Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

15.Propunem excluderea pct. 2, deoarece acesta dublează 

norma deja existentă în pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 96 

din 16 februarie 2010 privind elaborarea și adoptarea de 

către autorităţile vizate a regulilor interne de informare, 

consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare 

a deciziilor. 

 

16.Punctul 7 al proiectului conţine prevederi similare cu 

cele din pct. 15 şi 16 ale Regulamentului în vigoare şi 

urmează a fi revăzut întru evitarea apariţiei coliziilor / 

dublărilor normative. 

15.Nu se acceptă. 

Punctul 2 din proiect nu dubleză în nici un mod 

prevederile pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16 

februarie 2010, ci doar enumeră exhaustiv autoritățile 

ce cad sub incidența prezentului Regulament. 

 

 

16.Nu se acceptă. 

Aparent, prevederile acestor norme sunt în coliziune, 

însă, reiterăm că acestea fac parte din capitole diferite. 

Punctul 7 din proiect fiind inclus în capitolul „etapele 

asigurării transparenței”, pe cînd punctele 15 și 16 din 

Regulament fac parte din capitolul „Modalități de 

informare”. Mai mult ca atît, conform proiectului, 

punctul 16 – se abrogă. 

6. Ministerul Apărării 17.La punctul 18
1
 sintagma „... și difuza”, se propune de 

înlocuit cu sintagma „și/sau va difuza în mass-media 

centrală sau locală, după caz”, reieșind din conținutul 

preevederilor art.9, alin.1) al Legii nr.239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional 

și din obligativitatea difuzării de fiecare dată a faptului 

inițierii elaborării unei decizii. 

17.Nu se acceptă. 

Sintagma „și/sau va difuza în mass-media centrală sau 

locală, după caz” se regăsește în art.9, alin.1) al Legii 

nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența 

în procesul decizional, prin urmare nu este necesară 

dublarea acestora mot à mot. 

7. Ministerul 

Tehnologiei 

Informației 

18.La proiectul hotărîrii Guvernului după sursa publicării a 

Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16 februarie  2010 de 

completat cu sintagma ,,cu modificările ulterioare”, 

deoarece a  suportat anterior amendamente. 

 

19.Textul  proiectului  hotărîrii  urmează a fi structurat  

conform art.56 alin. (6) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 

2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. 

 

20. Pe parcursul textului proiectului de substituit sintagma  

„inclusiv pe cale electronică” cu sintagma „în formă 

18. Nu se acceptă. Considerăm necesară excluderea din 

titlul proiectului de hotărîre a textului „aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010”, dat 

fiind faptul că acest lucru se menționează în punctul 1 

al proiectului. 

19.Se acceptă. Textul proiectului este structurat 

conform art.56 alin. (6) din Legea nr.317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale. 

20.Se acceptă. 

 



electronică” în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI 

din 22 martie 2007 cu privire la registre. 

21.La pct.11 din proiect (referitor la modificarea textului 

după pct. 22) nu este expus corect textul care urmează a fi 

exclus. 

22. Pct. 2 din proiect  urmează a fi exclus, deoarece întru 

executarea pct.2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16 

februarie 2010 autorităţile publice au fost obligate să 

elaboreze Regulile interne cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul decizional.   

23.În scopul simplificării procedurii de raportare, se 

propune elaborarea unui model al Raportului privind 

transparenţa în procesul decizional şi introducerea acestuia 

ca anexă. 

 

 

 

21.Se acceptă. 

 

 

22.Nu se acceptă. 

 

 

 

 

23. Nu se acceptă. Pentru fiecare perioadă de raportare, 

odată cu indicația Guvernului, Cancelaria de Stat 

remite si un anumit model/ parametri care trebuie 

obligator să fie elucidați în cadrul raportului, în limitelr 

prevăzute de lege. 

8. Centrul Național 

Anticorupție 

24.La punctul 3 din Regulament – de exclus abrevierea 

„etc” în vederea conformării normei cu art. 3 alin.(4) din 

Legea nr. 239/2008. În redacţia actuală, norma este una 

permisivă şi lasă loc de interpretări în sensul că nu se poate 

şti cu exactitate acţiunile autorităţilor de conformare în 

vederea aplicării uniforme a acesteia. 

25.Reieşind din propunerea de completare a 

Regulamentului cu o normă nouă (pct.18 cu indice 1) care 

face referire la anunţul referitor la iniţierea elaborării 

deciziei, propunem autorului a completa Regulamentul cu 

redarea sensului noţiunii acesteia, deoarece în punctul 5 

noţiunea dată nu se regăseşte. Mai mult decât atât, redarea 

noţiuni se impune şi din considerentul că noţiunea „anunţul 

privind organizarea consultării publice” în mare parte se 

identifică cu noţiunea „anunţul privind iniţierea elaborării 

deciziei”, iar norma punctului 17 din Regulament utilizează 

ambele noţiuni (lit. d) şi e)), respectiv sunt două noţiuni 

distincte.  

26.La fel, un alt argument este şi faptul că prin propunerea 

de amendare a Regulamentului cu punctul 20 cu indice 1 se 

face referire doar la retragerea de pe pagina web oficială a 

24. Se acceptă. 

 

 

 

 

 

25. Nu se acceptă. Considerăm inoportună completarea 

Regulamentului cu redarea sensului noțiunii referitoare 

la „inițierea elaborării deciziei”, or, este evident sensul 

acestei noțiuni și nu poate fi interpretat diferit de către 

autoritățile raportoare. Noţiunea „anunţul privind 

organizarea consultării publice” nu se identifică cu 

noţiunea „anunţul privind iniţierea elaborării deciziei”, 

acestea constituind două etape specifice în cadrul 

asigurării transparenței în procesul decizional. 

 

 

26.Nu se acceptă.  

Prevederea referitoare la retragerea anunţul cu privire 

la iniţierea elaborării deciziei se regăsește statuată 

expres în art. 9 alin.(3) din Legea nr. 239-XVI din 



autorităţii publice a anunţului privind organizarea 

consultărilor publice, nu şi a anunţului privind iniţierea 

elaborării deciziei, prevedere statuată expres în art. 9 

alin.(3) din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional. În concluzie, 

recomandăm autorului a stipula expres sensul noţiunii de 

„anunţ privind iniţierea elaborării deciziei” în vederea 

interpretării uniforme a prevederilor legale ce ţin de 

consecutivitatea elaborării acestor anunţuri şi procedurile 

ce se impun a fi întreprinse urmare a emiterii acestora.  

La fel, proiectul urmează să fie completat cu o normă care 

să prevadă procedura de retragere a anunţului referitor la 

iniţierea elaborării deciziei, în conformitate cu prevederile 

art. 9 alin. (3) din Legea 239/2008. 

27.La punctul 13 din Regulament – norma statuată la alin. 

(2) în opinia noastră este în conflict cu norma de la punctul 

8 din Regulament. Se menţionează că informarea 

direcţionată (pentru părţile definite în lista generală a 

părţilor interesate) „poate fi aplicată complementar 

informării generale, la decizia autorităţii publice”, or 

punctul 8 stabileşte că părţile incluse în lista generală 

urmează să fie „informate în mod prioritar despre procesul 

decizional al autorităţii”. În redacţia actuală, autorităţile 

publice vor interpreta în interes propriu norma, eschivându-

se de la remiterea proiectului de decizie părţilor interesate 

relevante care sunt identificate de către subdiviziunea-autor 

în lista generală a părţilor interesate şi care urmează să fie 

consultate în mod obligatoriu în cazul fiecărui proiect de 

decizie, în funcţie de obiectul şi sfera de aplicare a 

proiectului. Propunem ca procedura de remitere a 

proiectului în adresa părţilor interesate să constituie parte 

integrantă a informării generale obligatorii, iar informarea 

direcţionată să fie aplicată doar în cazurile în care alte părţi 

interesate (altele decât cele expres stabilite în lista părţilor 

elaborată şi aprobată de autoritatea publică) solicită să fie 

informate privind o eventuală elaborare a unui proiect de 

13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

de aceea nu considerăm necesară dublarea normelor din 

lege mot-a-mot în Regulament. 

În aceeași ordine de idei menționăm că actul normativ 

nu este un dicționar explicativ al noțiunilor legale, de 

aceea considerăm irelevantă stipularea expresă a sensul 

noţiunii de „anunţ privind iniţierea elaborării deciziei”. 

 

 

 

 

 

27. Nu se acceptă. Norma din punctul 13 al 

Regulamentului este una generală și face trimitere la 

norma specială din punctul 8 care vine să confere un 

adaos de claritate statuînd asupra întocmirii listelor 

generale a autorităților interesate. Considerăm că nu 

există loc de interpretare „în interes propriu” de către 

autoritățile publice, acestea fiind obligate să 

întocmească o listă generală a părților interesate, cu 

includerea  nemijlocită a listelor întocmite de 

subdiviziunile autorității publice respective. 

Conform punctului 11 al Regulamentului, responsabilul 

de desfășurarea procedurilor de consultare publică este 

responsabil, și va purta răspundere pentru informarea 

părților interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



decizie. În acest context, modificarea normei urmează să fie 

susţinută şi de modificarea normei statuate la punctul 29 

din Regulament.  

28.La punctul 15 din proiectul prenotat – propunerea de 

redarea a unui nou conţinut al punctului 36 din Regulament 

– din redacţia normei reiese că informaţia privind 

neprezentarea recomandărilor de către părţile interesate se 

face public. Atragem atenţia că prin sintagma „părţile 

interesate” urmează să se înţeleagă toate părţile care sunt 

direct interesate şi care înaintează recomandări vis-a-vis de 

proiectul de decizie elaborat şi nu doar părţile care sunt 

direct nominalizate în lista generală a părţilor interesate. În 

redacţia actuală, reglementarea este una ambiguă şi 

contradictorie şi impune a fi analizată suplimentar.  

29.Totodată, în opinia noastră, odată cu transparentizarea 

informaţiei privind lipsa propunerilor din partea societăţii 

civile a recomandărilor, se impune ca punctul 17 din 

Regulament care reglementează modul de constituire a 

compartimentelor dedicate transparenţei decizionale şi 

conţinutul acestora să fie completat la rubrica „Rezultatele 

consultării publice” în final cu sintagma: „iar în cazul lipsei 

recomandărilor din partea societăţii civile – cu menţiunea 

„Recomandări nu au parvenit””. 

30.În urma analizei prevederii statuate la art. 21 alin. (1¹) 

din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative 

şi a normei articolului 38 alin. (5) din Legea nr. 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

menţionăm că „consultarea publică a proiectului de act 

legislativ, respectiv normativ, se sistează pe perioada 

electorală, cu excepţia proceselor de consultare iniţiate 

până la lansarea campaniei electorale”. În acest context, se 

impune cu stringenţă completarea Regulamentului cu 

norme în acest sens, în vederea uniformizării acestuia 

cadrului legal care reglementează transparenţa în procesul 

decizional. Punctul 4 sau 5 din Regulament urmează să fie 

 

28.Nu se acceptă. 

Redacția punctului 15 al Regulamentului se referă la 

neprezentarea recomandărilor de către părțile direct 

interesate cu care a fost oficial coordonat proiectul în 

cadrul informării generale. 

 

 

 

 

 

 

29.Nu se acceptă. 

Litera i) al punctului 17 din Regulament „i) alte 

informații” prevede posibilitatea includerii anumitor 

precizări, cum ar fi și cea referitoare la lipsa 

propunerilor și recomandărilor din partea societăţii 

civile. 

 

 

 

30.Nu se acceptă. 

Prevederile referitoare la consultările publice în 

perioada campaniei electorale se regăsesc deja în cele 

două legi enumerate, de aceea nu este necesară 

dublarea acestora în cadrul Regulamentului, or, acesta 

nu poate fi o copie a legilor în vigoare.  



completat. 

 

9. Ministerul Afacerilor 

Interne 

31.La pct. 1 subpct. 9, sintagma „tabele de concordanță” se 

va substitui cu sintagma „raport de compatibilitate”, în 

vederea respectării terminologiei prevăzute la art. 37 lit. c) 

din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale. 

32.Potrivit art. 12 alin. (7) din Legea nr. 239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

în cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în 

corespundere cu legea, alte părţi interesate nu prezintă 

recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea publică, în 

mod motivat, nu consideră necesară organizarea de 

consultări, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de 

adoptare. Motivul pentru care nu se consideră necesară 

organizarea consultărilor publice se aduce la cunoştinţa 

publicului prin plasare pe pagina web oficială a autorităţii 

publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie. 

Prin urmare, se va revedea prevederea stabilită la pct. 1 

subpct. 15) din proiect, potrivit căreia informația, inclusiv 

motivele pentru care se consideră că organizarea 

consultărilor publice suplimentare nu este necesară, este 

făcută publică prin plasarea pe pagina web oficială a 

autorităţii publice, afişarea la sediul său într-un spaţiu 

accesibil publicului, difuzarea, după caz, a unui comunicat 

de presă în mijloacele de informare centrale sau locale. 

 

31.Nu se acceptă. Nu este clar la ce punct al proiectului 

face referire autorul avizului. 

 

 

 

 

32. Nu se acceptă. 

Prevederea la care face trimitere autorul avizului se 

regăsește în reglementările de la punctul 15 din proiect, 

astfel că  informația, inclusiv motivele pentru care se 

consideră că organizarea consultărilor publice 

suplimentare nu este necesară, este făcută conform 

păunctului 15 alineatul unu din Regulament. 

10. Ministerul 

transporturilor si 

infrastructurii 

drumurilor 

33.În această ordine de idei, menționăm prevederile art. 4 

pct. 1) lit. „a” al Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind 

administraţia publica centrală de specialitate, ce instituie 

principiul fundamental, de organizare şi funcţionare a 

administraţiei publice centrale de specialitate, de ierarhie 

instituțională. 

 Astfel, potrivit art. 21al Legii nr. 64-XII din 

31.05.1990 cu privire la Guvern* coroborat cu art. art. 9 

33.Nu se acceptă. 

Obiecția în cauză nu este relevantă pentru definitivarea 

proiectului Regulamentului, iar autoritățile enumerate 

de către autorul avizului, prin definiție fac parte din 

cadrul cercului de autorități interesate. 



alin. (1) al Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind 

administraţia publica centrală de specialitate, ministerele 

sunt catalogate ca fiind organe centrale de specialitate a 

statului subordonate Guvernului. În temeiul art. 22 ale 

Legii nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern* 
coroborat cu art. 17 alin. (1) al Legii nr. 98 din 04.05.2012 

privind administraţia publica centrală de specialitate, 

autorităţile administrative centrale de pe lîngă Guvern/în 

subordinea Guvernului sunt catalogate ca fiind autorități 

administrative centrale/din subordinea Guvernului și se 

echivalează, după ierarhie, cu ministerele. 

 Mai mult, conform art. 14 alin. (1) al Legii nr. 98 

din 04.05.2012 privind administraţia publica centrală de 

specialitate pot fi create autorităţi administrative în 

subordinea ministerului. 

 Pe cale de consecință, autoritățile enunțate în lit. lit. 

„b, c” din subpct. 1 al pct. 1 din proiect urmează a fi 

enumerate și enunțate după următoarea formulă: 

 „b) organele administrației centrale de specialitate a 

statului subordonate Guvernului, autoritățile administrative 

centrale, autoritățile administrative centrale din subordinea 

Guvernului; 

 c) autoritățile administrative centrale din subordinea 

ministerelor”. 

 În cele din urmă, propunem de a revizui redacția de 

proiect conform rigorilor Legii. 

 

 

 

 

    Viceministru                                                                                                                                        Nicolae EȘANU 


