
NOTĂ INFOMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice pe parcursul anului 2018 

1.Temeiul  elaborării proiectului 

 

1.1 În conformitate cu prevederile art. 6, lit. l) din Legea 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, 

una din atribuțiile Guvernului este: „monitorizarea și analiza eficienței implementării actelor 

normative”. În vederea realizării acestei atribuții a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 

22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, prin care s-a 

instituit mecanismul de monitorizare a implementării actelor normative. 

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010, pct. 6, alin. 1), modificată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 454 din  1 iulie 2013, Ministerul Justiţiei elaborează anual proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor 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. 

 

2. Principalele prevederi ale proiectului 

2.1 Proiectul Hotărîrii Guvernului stabileşte la pct. 1 aprobarea listei actelor normative care vor fi 

monitorizate pe parcursul anului 2018. În baza propunerilor prezentate de către autorităţile publice 

centrale a fost întocmită Lista actelor normative, care constituie Anexă la Proiectul vizat. Astfel, 

organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor monitoriza actele normative după 

cum urmează: 

1. Ministerul Afacerilor Interne: Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor 

în Republica Moldova; Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forței 

fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc; Legea nr. 26 din 22 februarie 2008 privind 

întrunirile.  

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii: Legea nr. 305 din 26 decembrie 2012 cu privire la 

reutilizarea informațiilor din sectorul public. 

3. Minsterul Justiției: 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); Legea nr. 297 din 24 februarie 1999, cu privire la adaptarea socială a persoanelor 

eliberate din locurile de detenţie; Legea nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a 

forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc. 

4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre 



semințe; Legea nr. 33 din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor 

de depozit pentru cereale. 

5. Ministerul Apărării: Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea 

Regulamentului privind activitatea administrativ-militară și efectivul-limită al organelor 

administrativ-militare. 

6. Ministerul Finanțelor: 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. 

2.2 La pct. 2 este stabilit termenul pentru organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 

de prezentare a rapoartelor de monitorizare. Totodată, în cazul constatării necesității, autoritățile 

responsabile de desfășurare a procesului de monitorizare vor elabora proiecte de modificare şi 

completare a cadrului normativ monitorizat, prezentîndu-le Guvernului. Proiectele de modificare şi 

completare, urmează a fi întocmite în conformitate cu rezultatele monitorizării stabilite în rapoartele 

respective.  

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

 

Monitorizarea procesului de implementare a legislației, conform listei compilate de Ministerul 

Justiției, va fi realizată potrivit competențelor funcționale ale fiecărui organ central de specialitate al 

administrației publice și 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, fapt prevăzut expres la pct. 5 din Hotărîrea Guvernului 

nr.1181 din 22.12.2010. 

 

4. Respectarea transparenței în procesul decizional 

 

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

procesul decizional, la data de 12.01.2018, 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 examinare Guvernului. 
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