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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea  

din Parlament a unui proiect de lege  

şi abrogarea unei hotărîri de Guvern 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la 

elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui 

proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern a fost elaborat de către 

Ministerul Justiţiei. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect al Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament 

a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern este elaborat în temeiul 

art. 55 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, 

potrivit căruia,  autorul proiectului de act legislativ sau al propunerii legislative 

poate să-şi retragă proiectul sau propunerea în orice moment pînă la adoptarea 

definitivă a acestora în plenul Parlamentului. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2019 a fost aprobat şi prezentat 

Parlamentului spre examinare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 

947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost înregistrat în 

Parlament cu nr. 235 din 18 octombrie 2019. 

Proiectul de lege înregistrat în Parlament cu nr. 235 a fost elaborat în vederea 

asigurării unui echilibru proporțional de reprezentare în Consiliul Superior al 

Magistraturii a judecătorilor din toate nivelele instanțelor judecătorești. 

De menționat că, în urma consultării cu reprezentații instanțelor judecătorești 

a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii autorul a ajuns la concluzia necesității îmbunătățirii 

acestuia, ținînd cont de toate propunerile agreate în cadrul ședinței de consultare a 

respectivului proiect din 29 noiembrie 2019.  

Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr. 611 din 04 decembrie 2019  a fost 

aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, iar la data de 20 decembrie 2019, a fost adoptată 

Legea nr. 193 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial Nr. 24-34 

din 31 ianuarie 2020, art. 23). În astfel de circumstanțe, susținerea în continuare a 

proiectului în Parlament cu nr. 235 decade. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea 
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elementelor noi 

Prezentul proiect propune abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 474/2019 

privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu 

privire la Consiliul Superior al Magistraturii, ceea ce va constitui temei pentru 

retragerea proiectului de lege respectiv. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din 

Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern este plasat pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

examinare Guvernului.  

 

 

 

Ministru                                           Fadei NAGACEVSCHI 
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