
Proiect 

 

GUVERNUL 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE 

 

Nr. _________ din  _________2018 

  

cu privire la aprobarea listei actelor normative care 

vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice pe parcursul anului 2018 

 

În scopul executării art. 6 lit. l) şi art. 35 alin. 1) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu 

privire la Guvern (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 19.07.2017, nr. 

252, art. nr. 412), 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 2018 (se anexează). 

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

 vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 1 octombrie 2018, raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a legislaţiei; 

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

normativ monitorizat în anul 2018, prezentîndu-le spre aprobare Guvernului; 

 vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 15 decembrie 2018, propuneri de acte 

normative care necesită să fie monitorizate în anul 2019. 

 

 

    PRIM-MINISTRU                         

    Contrasemnează: 

    Ministrul justiţiei       

 



Proiect 

 

Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. __________ 

din  _____ __________ 2018 

 

 

LISTA 

actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale 

de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2018 

 

Nr. 

d/o 

Actele legislative şi normative monitorizate Organele centrale 

de specialitate 

ale administraţiei publice 

responsabile 

1 2 3 

1. Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea 

străinilor în Republica Moldova 

Ministerul Afacerilor Interne 

2. Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de 

aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de 

foc 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Justiției 

(Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare) 

3. Legea nr. 26 din 22 februarie 2008 privind întrunirile Ministerul Afacerilor Interne 

4. Legea nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la 

reutilizarea informațiilor din sectorul public 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

5. Codul de procedură penală nr. 122 din  14 martie 2003, în 

partea ce ține de constatarea infracţiunilor comise în locurile 

de detenţie, în timpul escortării sau în legătură cu punerea în 

executare a sentinţelor de condamnare de către șefii 

instituțiilor penitenciare (art. 273 alin. (1) lit. f) 

Ministerul Justiției 

(Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare) 

6. Legea nr. 297 din 24 februarie 1999, cu privire la adaptarea 

socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie 

Ministerul Justiției 

(Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare; Inspectoratul 
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Național de Probațiune) 

7. Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre semințe Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

8. Legea nr. 33 din 24 februarie 2006 privind depozitarea 

cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

9. Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru 

aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-

militară și efectivul-limită al organelor administrativ-militare 

Ministerul Apărării 

10. Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 cu 

privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția 

sau procurarea spațiului locativ sau restructurarea caselor 

vechi unor categorii de cetățeni 

Ministerul Finanțelor 

 


