
NOTĂ INFOMATIVĂ 

 
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice pentru anul 2015 

 

Autorul proiectului 

Ministerul Justiției 

Temeiul  elaborării proiectului 

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

la Guvern, Guvernul organizează controlul asupra executării legilor şi altor acte normative 

de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de către organele şi instituţiile cu 

funcţii publice din subordine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

 

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 

legislative şi normative. 

 

Pct. 6 al Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 prevede că Ministerul 

Justiţiei se desemnează în calitate de coordonator al procesului de monitorizare a 

implementării legislaţiei, care potrivit alin. (1) al aceluiași punct elaborează anual proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor legislative şi 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. 

Principalele prevederi ale proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor legislative și normative 

care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice 

pentru anul 2015 a fost întocmit în baza importanței domeniului de reglementare a actului 

normativ monitorizat, conform programelor de guvernare, inclusiv, și în baza propunerilor 

prezentate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice.  

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului stabileşte termen pentru organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice în vederea operării modificărilor şi completărilor la cadrul normativ 

monitorizat pe parcursul anului 2015. Astfel, organele de specialitate ale administraţiei 

publice vor monitoriza actele legislative conform listei întocmite de Ministerul Justiției, 

după cum urmează: 

 

1. Ministerul Culturii: Legea nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la 

biblioteci; 

2. Ministerul Sănătății: Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la 

circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor; 
3. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Legea nr. 70-XVI din 30 martie 

2006  apiculturii; 

4. Ministerul Justiției: Legea nr.8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probațiune; 



5. Centrul Național Anticorupție: Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la 

prevenirea şi combaterea corupţiei; 

6. Ministerul Afacerilor Interne: Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la 

activitatea Poliției și statutul polițistului;  

7. Ministerul Mediului: Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public 

de alimentare cu apă şi de canalizare; 

8. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 

privind performanţa energetică a clădirilor; 

9. Ministerul Afacerilor Interne: Legea nr.143 din 17 iulie 2014 privind regimul 

articolelor pirotehnice;  

10. Ministerul Justiției: Hotărîrea Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010 
privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune; 

11. Ministerul Tineretului și Sportului: Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din  04 

decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 

12. Ministerul Economiei: Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 15 august 2005 cu privire 

la crearea sistemului de monitorizare și evaluarea a sărăciei; 

13. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 

27 octombrie 2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind 

comercializarea ouălor pentru consum uman; 

14. Ministerul Tehnologiei Informaților și Comunicațiilor: Hotărîrea Guvernului nr. 

284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de 

comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele 

liniilor de comunicaţii electronice; 

15. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare: Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 

28 aprilie 2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de 

albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicol; 

16. Ministerul Tineretului și Sportului: Hotărîrea Guvernului Nr. 733 din 29 septembrie 

2011 cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret; 

17. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 

18 decembrie 2012 cu privire la Documentul unic de program pentru anii 2013-

2015;  

18. Ministerul Finanțelor: Hotărîrea Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013  cu 

privire la investiţiile capitale publice; 

19. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene: Hotărîrea Guvernului nr. 50 

din 15 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea 

vizelor;  

20. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 

04 iulie 2013 cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor 

urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016;  

21. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 

06 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi 

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare 

a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii; 

22. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 

12 noiembrie 2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a 

standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele 

europene.  



Proiectele de modificare şi completare, urmează a fi întocmite în conformitate cu 

rezultatele monitorizării stabilite în Raportul privind rezultatele monitorizării procesului de 

implementare a legislaţiei pentru anul 2015. 

 

Inclusiv, proiectul stabileşte termen ca pînă la finele trimestrului IV al anului 2015 

prezentarea de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice către 

Guvern a modificărilor la cadrul normativ monitorizat pe parcursul anului 2015. 

Modul de incorporare 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 legislative și a 

actelor normative ale Guvernului. Mecanismul prevede responsabilitatea directă a 

Ministerului Justiției de a elabora proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei 

actelor legislative și normative. Prin urmare, prevederile proiectului hotărîrii Guvernului nu 

contravin prevederilor actelor normative ierarhic superioare, ci asigură compatibilitatea 

acestora. 
 

În procesul de implementare a actului normativ, fiecare organ central de specialitate al 

administraţiei publice, în cazul în care constată necesitatea operării unor modificări în 

textul acestuia, prezintă 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, prevedere 

expresă în pct.10 al Hotărîrii Guvernului nr.1181 din 22.12.2010.  

Fundamentarea economico-financiară 

Monitorizarea procesului de implementare a legislației, conform listei întocmite de 

Ministerul Justiției, va fi realizată în limita competenței funcționale a fiecărui organ central 

de specialitate al administrației publice, 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, prevedere 

expresă în pct.5 al Hotărîrii Guvernului nr.1181 din 22.12.2010. 

Respectarea transparenței în procesul decizional 

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

în procesul decizional, la data de 16.02.2015, 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.  

 

Inclusiv, la data de 16.02.2015, proiectul a fost plasat pe platforma guvernamentală – 

www.particip.gov.md, la rubrica – Proiecte.  

 

Pe parcursul consultării publice a proiectului, nu au parvenit recomandări din partea 

societății civile pentru a obține opiniile acestora.  

Avizarea și consultarea publică  

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost remis spre avizare prin scrisoarea Ministerului Justiției 

nr.07/1322 din 17 februarie 2015 următoarelor ministere și autorități administrative 

centrale:  

 

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


Ministerul Economiei 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

Ministerul Apărării 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

Ministerul Mediului  

Ministerul Educaţiei 

Ministerul Culturii 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Biroul Naţional de Statistică 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

Biroul Relaţii Interetnice    

Agenţia ,,Moldsilva” 

Agenţia Rezerve Materiale 

Agenţia Turismului 

Centrul Naţional Anticorupţie 

 

Obiecțiile și propunerile instituțiilor vizate au fost expuse în Tabelul divergențelor.   

 

Ministerul Justiției nu a recepționat avizul Ministerului Apărării și Agenției ,,Moldsilva”. 

Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost avizat pozitiv de către Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova 

(avizul CNA nr.06/665 din 26 februarie 2015). În ceea ce privește expertiza anticorupție, 

proiectul nu conține factori de coruptibilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru        Vladimir GROSU 

 

 


