
Proiect 

 

GUVERNUL 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE 

 

Nr. _________ din  _________2016 

  

cu privire la aprobarea listei actelor normative care 

vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice pe parcursul anului 2016 

 

În scopul executării art. 3 pct. 14) şi art. 16 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu 

privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2002 nr.131-133, art. 

1018 cu modificările şi completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 

1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei 

(Monitorul Oficial al RM din 24.12.2010  nr. 254-256, art. 1297) cu modificările și completările 

ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă lista actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice în anul 2016 (se anexează). 

 

2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice responsabile de monitorizare: 

  2.1. vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 1 octombrie 2016, raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a legislaţiei; 

 2.2. vor elabora, în funcţie de necesitate, proiecte de modificare şi completare a cadrului 

normativ monitorizat în anul 2016, prezentîndu-le spre aprobare Guvernului;  

  2.3. vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 15 decembrie 2016, propuneri de acte 

normative care necesită a fi monitorizate în anul 2017. 

 

 

    PRIM-MINISTRU                         

    Contrasemnează: 

    Ministrul justiţiei       
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Aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. ______ 

din ______  ____________ 2016 

 

 

Lista actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale  

de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul  anului 2016 

 

Nr. 

d/o 

Actele legislative şi normative monitorizate 

 

Organele centrale 

 de specialitate  

ale administraţiei publice 

responsabile 

     1 2 3 

1.  Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul 

în Republica Moldova  

Ministerul Afacerilor Interne 

2.  Legea nr. 116 din 3 iulie 2014 cinematografiei  Ministerul Culturii 

3.  Codul nr. 259-XV din 15 iulie 2004 cu privire la știință și 

inovare  

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

4.  Legea nr. 128 din  11 iulie 2014 privind performanţa 

energetică a clădirilor  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor  

5.  Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de 

către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului 

la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești 

Ministerul Justiției 

6.  Legea nr. 116 din 18 mai 2012 privind securitatea 

industrială a obiectelor industriale periculoase 

Ministerul Economiei 

7.  Legea nr. 10 din 3 februarie 2009 privind Supravegherea 

de Stat a Sănătății Publice 

Ministerul Sănătății 

8.  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 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 
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9.  Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006 cu 

privire la aprobarea Regulamentului școlilor sportive 

Ministerul Tineretului și 

Sportului 

10.  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 

Ministerul Tineretului și 

Sportului 

11.  Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 11 iunie 2015 cu privire 

la aprobarea Reglementării Tehnice ”Organizarea pieței 

vitivinicole” 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

12.  Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23 aprilie 2014 cu 

privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație 

civilă 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


