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CAPITOLUL I 

 

PARAGRAFUL 1.1. 

Temeiul și scopul monitorizării 

 

Temeiul monitorizării. Prezentul Raport este întocmit ca rezultat al realizării 

procesului de monitorizare a implementării legislației, proces a cărui mecanism 

și metodologie au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1181 din 

22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației. 

Pentru respectarea modului de organizare și etapelor de monitorizare au fost 

întocmite listele actelor normative care au fost monitorizate pe parcursul anului 

2014. În acest sens, prin Hotărârea Guvernului nr. 334 din 14 mai  2014 cu 

privire la aprobarea Listei actelor legislative și normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice.  

Scopul monitorizării. Prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 1181 din 

22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației a fost 

instituit mecanismul de monitorizare a procesului de implementare a legislației. 

Acest mecanism urmărește scopul identificării gradului de executare a actelor 

normative și legislative, a circumstanțelor care generează inaplicabilitatea 

legislației în vigoare, determinării faptului dacă obiectivele și scopurile actelor 

au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecințe neprevăzute sau negative 

în procesul executare a acestora, precum și în vederea elaborării recomandărilor 

privind modalitatea de remediere a consecințelor negative. 

PARAGRAFUL 1.2. 

Obiectivele și principiile monitorizării 

 

Obiectivele monitorizării. Instituirea mecanismului de monitorizare a 

procesului de implementare a legislației prin Hotărârea Guvernului nr. 1181 din 

22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației, a 

urmărit obiectivele de identificare a gradului de executare a actelor normative, 

constatarea faptului dacă scopurile actelor normative monitorizate au fost 

realizate sau sunt în proces de realizare, identificarea faptului adoptării și 

aplicării cadrului juridic secundar în scopul asigurării integrale de către acesta a 

mecanismului reglementării, precum și conformarea acestuia legislației ierarhic 

superioare. În același timp, o prioritate a fost identificarea cauzelor care 

generează inaplicabilitatea actului normativ, evaluarea eficienței actului 

normativ din punct de vedere al resurselor materiale, financiare și umane, 

inclusiv consecințele reglementării și în final elaborarea recomandărilor în 

vederea asigurării acțiunii actului normativ. 
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Principiile monitorizării. Procesul de monitorizare a legislației a fost efectuat 

prin prisma principiilor: profunzimii analizei – datorită căruia analiza a pătruns 

în esența, obiectivele și scopurile actelor normative monitorizate; neutralității – 

principiu prin care s-a asigurat proporționalitatea dintre interesele publice și 

cele private, evaluându-se obiectiv gradul de implementare a actului normativ, 

transparență și participare – principiu datorită căruia în procesul monitorizării 

au fost antrenați și consultați toți subiecții interesați (sectorul privat, mass 

media, autoritățile și instituțiile publice etc.). 

PARAGRAFUL 1.3. 

Modul de organizare și etapele monitorizării 

 

Modul de organizare a monitorizării. În procesul de monitorizare a 

implementării actelor normative, organele centrale de specialitate ale 

administrației publice au identificat principalele părți interesate la care se referă 

reglementările actelor normative și au petrecut procesul de consultanță atît în 

cadrul ședințelor multilaterale cît și prin recepționarea avizelor, inclusiv în 

formă electronică. Totodată, a fost analizat prin prisma principiului profunzimii 

analizei procesul de aplicabilitate a actelor normative monitorizate și dacă au 

fost atinse scopurile expuse în actele respective, dacă au apărut sau nu efecte 

negative care împiedică aplicarea actului normativ sau ar putea afecta acțiunea 

acestora în viitor. Tot în procesul monitorizării a fost colectată și analizată 

informația oficială despre implementarea actelor normative, inclusiv date 

statistice, opinii și avize ale părților interesate, practica judiciară etc. 

 

CAPITOLUL  II 

PARAGRAFUL 2.1. 

Lista actelor normative monitorizate 

 

Cum a fost relatat în Capitolul precedent lista actelor normative supuse 

monitorizării a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 334 din 14 mai  

2014. Lista actelor normative care urma să fie monitorizate a fost elaborată 

ținând cont de doi factori semnificativi: 

1) importanța domeniului de reglementare a actului normativ monitorizat, 

potrivit programelor de guvernare și standardelor europene; 

2) solicitările autorităților și instituțiilor publice, dezbaterile în mass-media, 

solicitările sectorului privat, ale organizațiilor necomerciale și ale altor 

persoane. 

Pentru ca persoanele interesate să-și poată expune propunerile și opiniile, 

organele centrale de specialitate ale administrației publice responsabile de 
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monitorizarea implementării actelor normative au plasat pe pagina web oficială 

anunțul cu privire la inițierea procesului de monitorizare cu datele de 

identificare a actului și datele de contact a persoanei responsabile de 

desfășurarea procesului de monitorizare. 

Având în vedere realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1181 din 

22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației, 

precum și cele expuse în capitolul precedent, Hotărârea Guvernului nr. 334 din 

14 mai  2014 au fost aprobată lista care au cuprins următoarele 26 acte 

legislative și normative. 

Lista actelor legislative 

 şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale  

de specialitate ale administraţiei publice în  anul 2014 

 

Nr. 

d/o 

 

Actele legislative şi normative monitorizate 

Organele centrale 

 de specialitate  

ale administraţiei 

publice responsabile 

1 2 3 

1.  Legea nr. 267-XIII din  9 noiembrie 1994 privind 

apărarea împotriva incendiilor  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2.  Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind 

actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

3.  Legea drumurilor nr. 509-XIII din  22 iunie 1995  

 

Ministerul 

Transporturilor şi 

Infrastructurii 

Drumurilor 

4.  Legea nr. 851-XIII din  29 mai 1996 privind 

expertiza ecologică şi evaluarea impactului 

asupra mediului înconjurător 

Ministerul Mediului 

5.  Legea nr. 330-XIV din  25 martie 1999 cu privire 

la cultura fizică şi sport 

Ministerul Tineretului 

şi Sportului 

6.  Legea nr. 939-XIV din  20 aprilie 2000 cu privire Ministerul Culturii 
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la activitatea editorială 

7.  Legea nr. 1100-XIV din  30 iunie 2000 cu privire 

la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a 

producţiei alcoolice 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

8.  Legea nr. 100-XV din  26 aprilie 2001 privind 

actele de stare civilă  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

(conform 

competenţei) 

9.  Legea nr. 198-XV din  15 mai 2003 cu privire la 

arenda în agricultură  

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

10.  Legea  viei şi vinului nr. 57-XVI din  10 martie 

2006 

 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

11.  Legea nr. 198-XVI din  26 iulie 2007 cu privire 

la asistenţa juridică garantată de stat 

Ministerul Justiţiei 

 

12.  Legea nr. 274 din  27 decembrie 2011 privind 

integrarea străinilor în Republica Moldova 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

13.  Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012  Ministerul Economiei 

14.  Legea nr. 239 din 18 octombrie 2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăţămîntului  

nr.547-XIII din 21 iulie 1995 

Ministerul Educaţiei 

15.  Hotărîrea Guvernului nr. 215 din  22 februarie 

2002 „Cu privire la evidenţa circulaţiei turiştilor 

în punctele de trecere a frontierei de stat” 

Agenţia Turismului 

16.  Hotărîrea Guvernului nr. 906 din  28 iulie 2008 

„Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi 

instituţiile publice” 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

17.  Hotărîrea Guvernului nr. 974 din  12 august 2008 Ministerul 
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„Pentru aprobarea Regulamentului privind 

desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, 

gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor 

de comunicaţii electronice la frontiera de stat a 

Republicii Moldova” 

 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

18.  Hotărîrea Guvernului nr. 768 din  12 octombrie 

2011 „Cu privire la aprobarea Programului 

naţional strategic în domeniul securităţii 

demografice a Republicii Moldova (2011-2025)” 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

19.  Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din  25 octombrie 

2010 „Cu privire la aprobarea Metodelor de 

prelevare a probelor pentru controlul oficial al 

reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi 

produse de origine vegetală” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

20.  Hotărîrea Guvernului nr. 356 din  31 mai  2012 

„Pentru aprobarea unor acte normative privind 

implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 

2010 cu privire la protecţia plantelor şi la 

carantina fitosanitară” 

Ministerul Agriculturii 

şi Industriei 

Alimentare 

21.  Hotărîrea Guvernului  nr.113 din 7 februarie 

2013 „Cu privire la aprobarea Planului naţional 

de acţiuni în domeniul eficienţei energetice 

pentru anii 2013-2015” 

Ministerul Economiei 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

22.  Hotărîrea Guvernului  nr. 493 din 4 iulie 2013 

„Cu privire la Programul pe termen mediu de 

elaborare a planurilor urbanistice la nivel de 

localităţi pe anii 2013-2016” 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

23.  Hotărîrea Guvernului  nr. 599 din 13 august 2013 

„Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

privind implementarea măsurilor de asigurare  a 

accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi  la 

infrastructura socială”  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 
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24.  Hotărîrea Guvernului  nr. 685 din 4 septembrie 

2013 

„Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale 

de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015” 

 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

 

PARAGRAFUL 2.2. 

Gradul de executare a actelor normative monitorizate 

 

În scopul evaluării corecte și precise a nivelului de implementare actelor 

normative a fost necesar stabilirea unor criterii convenționale, în temeiul cărora 

se va efectua evaluarea. Astfel, Gradul de executare a actelor normative 

monitorizate – în sensul prezentului Raport, reprezintă nivelul de acțiune și 

aplicare a actelor normative monitorizate, respectiv impactul acestora asupra 

reglementării relațiilor sociale în care scop au fost elaborate. În sensul 

prezentului Raport sunt utilizate următoarele noțiuni pentru determinarea 

gradului de executare a actelor normative:  

Funcțional în deplină măsură – act normativ funcțional, în aplicarea căruia nu 

au fost depistate careva impedimente sau circumstanțe de orice tip care 

limitează acțiunea juridică a acestuia. 

Relativ funcțional – act normativ aplicarea căruia în linii mari este funcțională, 

cu excepția unor articole separate, sau lipsa pârghiilor necesare pentru buna 

funcționare a acestuia, stabilite prin cadrul juridic secundar. 

Cu grad redus de funcționare – act normativ acțiunea juridică a căruia 

înregistrează deficiențe în aplicarea a 30% sau mai mult, din normele juridice 

conținute. 

Nefuncțional – act normativ care nu produce efecte juridice în virtutea unor 

circumstanțe intervenite sau căzut în desuetudine. 

 

Rapoarte prezentate de către  Organele centrale  de specialitate ale 

administraţiei publice responsabile de monitorizarea procesului de 

implementare a legislației conform  Hotărârii Guvernului nr. 334 din 14 

mai  2014 se anexează. 
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Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele 

de identitate din sistemul naţional de paşapoarte 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor 

 

Aspecte introductive 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi 

publicării 

Legea privind actele de identitate din sistemul naţional 

de paşapoarte nr.273-XIII din 09.11.1994 este adoptată la 

09.11.1994, publicată în Monitorul Oficial nr.9/89 la 

09.02.1995, intrată în vigoare la 09.02.1995.  

2. Temeiul elaborării 

actului 

Pînă la intrarea în vigoare a legii monitorizate raporturile 

juridice în domeniul actelor de identitate erau reglementate de 

cadrul juridic al URSS şi actele normative ale Guvernului. Odată 

cu aprobarea Legii nr.691-XII din 27.08.1991 privind Declaraţia de 

independenţă a Republicii Moldova a devenit necesară crearea unui 

sistem naţional de paşapoarte care să corespundă standardelor 

internaţionale în vigoare. În acest context, la 20.09.1993 a fost 

emis Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.144 „Cu privire 

la crearea Sistemului naţional de paşapoarte şi a Registrului de stat 

al populaţiei”, prin care s-a dispus începerea elaborării Sistemului 

naţional de paşapoarte de tip mixt cu documentele de identificare 

de diverse tipuri. În rezultat, la 9 noiembrie 1994 a fost aprobată 

Legea nr.273-XIII privind actele de identitate din sistemul naţional 
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de paşapoarte. 

3. Scopul actului În Legea monitorizată nu sunt incluse expres prevederi care să 

determine scopul sau obiectivele acesteia, însă scopul acestei Legi 

a fost crearea bazei legislative pentru cadrul juridic naţional ce ţine 

de sistemul naţional de paşapoarte. 

4. Structura actului Legea în cauză este structurată în 5 capitole. 

1.1. În capitolul I "Dispoziţii generale", constituit dintr-un 

singur articol (art.1), sînt enumerate actele de identitate care fac 

parte din sistemul naţional de paşapoarte, după cum urmează: toate 

tipurile de paşapoarte, buletinele de identitate, permisele de şedere, 

documentele de călătorie ale apatrizilor, ale refugiaţilor şi ale 

beneficiarilor de protecţie umanitară. 

În conformitate cu prevederile acestui capitol, paşapoartele, 

buletinele de identitate, permisele de şedere şi documentele de 

călătorie se consideră proprietate de stat şi se întrebuinţează în 

calitate de acte de identitate în condiţiile legii monitorizate şi ale 

altor acte normative ce reglementează întrebuinţarea lor.  

În procesul de monitorizare al Legii, Ministerul Tineretului şi 

Sportului a propus (a se vedea Anexa nr.1) completarea acesteia cu 

un articol nou, care va conţine definiţia noţiunilor de bază, care se 

regăsesc în conţinutul acesteia. 

 1.2. Capitolul II "Tipurile actelor de identitate, 

întrebuinţarea, descrierea lor şi termenele de valabilitate” 

include capitolul II
I
 “Paşapoarte diplomatice şi paşapoarte de 

serviciu”, şi este constituit din 5 articole (art.2-3
3
), unde sunt 

încorporate prevederi care delimitează actele de identitate conform 

destinaţiei actului şi statutului juridic al titularului, reglementează 

conţinutul, condiţia şi termenul pentru care sînt eliberate. 

În procesul de monitorizare al Legii, Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal a propus (a se vedea Anexa 

nr.1) completarea legii cu noţiunea „buletin de identitate electronic” 

şi cu prevederi despre modul de perfectare a acestui document. 

Drept argument se invocă faptul că în prezent buletinul de identitate 

electronic este reglementat de cadrul juridic secundar, care în lipsa 

unor prevederi la nivel superior eventual depăşeşte limitele 

competenţei stabilite de acest act. 

De asemenea, Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul 

Educaţiei au recomandat substituirea în conţinutul legii monitorizate 

a sintagmelor „limba de stat”, „limba moldovenească” cu sintagma 

„limba romînă”, conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.36 din 

05.12.2013 privind interpretarea art. 13 alin.(1) din Constituţie în 

corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a 

Republicii Moldova, 

La rîndul lor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul Economiei şi Ministerul Apărării au înaintat 

un şir de propuneri (a se vedea Anexa nr.1) care în concluzie se 
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referă la revizuirea prevederilor capitolului în vederea asigurării cu 

dreptul la deţinerea paşapoartelor de serviciu şi pentru alte persoane 

care în virtutea postului deţinut sau specificului funcţiilor pe care le 

exercită întreprind deplasări de serviciu peste hotarele Republicii 

Moldova. Se propune şi revizuirea listei funcţionarilor care au 

dreptul la deţinerea paşapoartelor diplomatice în vederea retragerii 

acestui privilegiu unor categorii de persoane, cu acordarea dreptului 

la deţinerea paşaportului de serviciu. 

1.3. În capitolul III “Modul de eliberare şi de ridicare a actelor de 

identitate” constituit din 3 articole (art.4-6), este prevăzută 

competenţa Guvernului de a stabili modul de perfectare şi eliberare a 

actelor de identitate, expuse cazurile în care acestea devin 

nevalabile, condiţia şi temeiul legal pentru ridicarea actelor de 

identitate de către organele autorizate. 

Conform prevederilor acestui capitol, Ministerul Tehnologiei 

Informaţiilor şi Comunicaţiilor asigură perfectarea şi eliberarea 

actelor de identitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare. Tarifele la serviciile prestate sînt calculate în conformitate 

cu metodologia stabilită de Guvern şi sînt aprobate de Ministerul 

Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor. Reieşind din faptul ca 

la moment, Metodologia-cadru privind stabilirea tarifelor nu este 

aprobată de Guvern, articolul 4 al Legii monitorizate nu este 

executat în întregime. 

De asemenea, este reglementată modalitatea de depunere a cererii 

pentru eliberarea actelor de identitate pentru diferite categorii de 

persoane şi dreptul organului competent de a cere date suplimentare 

privind titularul.  

Actul de identitate se înmînează personal titularului, 

reprezentantului legal sau persoanei care acţionează în baza procurii. 

Sunt considerate nevalabile actele de identitate:  

a) cu ajutorul cărora nu poate fi identificat titularul;  

b) modificate nelegitim sau cele ce urmează a fi modificate;  

c) în care lipsesc unele date reglementate legal sau care nu 

corespund adevărului;  

d) al căror termen de valabilitate a expirat;  

e) ce nu corespund statutului juridic al titularului. 

Pentru cetăţenii Republicii Moldova este prevăzută posibilitatea de a 

obţine două paşapoarte valabile. 

1.3.1. În procesul de monitorizare al Legii, Centrul Naţional 

Anticorupţie a propus (a se vedea Anexa nr.1) revizuirea alin.(3) 

art.4, care oferă organului competent dreptul de a cere date 

suplimentare privind titularul, învocînd ambiguitatea normei în ceea 

ce priveşte “datele suplimentare” şi crearea situaţii de abuz din 

partea angajaţilor organului competent. Astfel, sub pretextul 

perfectării actelor de identitate, prevederea rezervă dreptul 

angajaţilor organului competent să solicite date suplimentare privind 

titularul, fără a specifica natura şi volumul acestora. 
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1.4 În capitolul IV "Obligaţiuni şi responsabilităţi", 

constituit din 3 articole (art.7-9), este stipulată obligaţia pentru 

persoanele care domiciliază permanent în Republica Moldova de a 

deţine acte de identitate, fiind prevăzuţi şi termenii pentru obţinerea 

diferitor documente de identitate. De asemenea, sunt stabilite 

obligaţiunile titularilor actelor de identitate de-al prezenta la cererea 

organelor competente şi să comunice despre pierderea sau găsirea 

acestora. În capitol sunt enumerate fapte considerate încalcări de 

lege, care atrag după sine răspundere în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

1.4.1. În procesul de monitorizare al Legii, Centrul Naţional 

Anticorupţie a propus (a se vedea Anexa nr.1) de ajustat conţinutul 

articolului 9 cu denumirea acestuia „Răspunderea pentru 

încălcarea prezentei legi”. Astfel, articolul trebuie să prevadă 

inclusiv tipul/tipurile răspunderii pentru încălcarea prevederilor 

legii şi nu trimitere generală la legislaţia în vigoare. 

 

 

 

 

2. Aplicabilitatea actului normativ 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

 Efectele juridice ale actului 

Cu intrarea în vigoare a Legi monitorizate, a fost creat un cadru legal care stabileşte şi 

descrie tipurile actelor de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, termenele de 

valabilitate şi modul de eliberarea acestora, precum şi obligaţiunile şi responsabilităţile 

titularilor actelor de identitate.  

În dezvoltarea prevederilor de principiu din Legea monitorizată, a fost creat un cadru 

juridic secundar necesar pentru asigurarea mecanismului de reglementare a acestea. Astfel, 

prevederile Legii privind actele din sistemul naţional de paşapoarte, au servit ca temei juridic 

la adoptarea diferitor documente de politici guvernamentale, cum ar fi: Hotărîrea Guvernului 

nr. 333 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat 

„Registru de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei, 

Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 28 iunie 2005 cu privire la actele de identitate ale 

refugiaţilor, Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 06 mai 2008 cu privire la actele de identitate ale 

beneficiarilor de protecţie umanitară, Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 

pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa 

locuitorilor Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 841 din 30 actombrie 2013 privind 

punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic. 

Remarcăm că prevederile şi normele juridice ale legii au fost dezvoltate şi detaliate în 
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Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova.  

În urma monitorizării Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte nr.273-XIII din 09.11.1994, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene, Ministerul Educaţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Centrul Naţional Anticorupţie, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal şi Biroul Relaţii Interetnice au înaintat un şir de observaţii şi propuneri, 

care duc la modificarea şi completarea Legii monitorizate. Totodată, Ministerul Afacerilor 

Interne a propus crearea unui grup de lucru interinstituţional specializat, cu antrenarea 

societăţii civile, specialiştilor şi experţilor în domeniu pentru elaborarea eventualului proiect 

de modificare a legii.  

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor 

Se constată că "obiectivele şi scopul legii" în linii generale au 

fost realizate urmare aplicării prevederilor Legii monitorizate şi 

modificărilor operate pentru ameliorarea calităţii acesteia. În 

confirmarea tezei precizăm, că la 1 septembrie 2014 în Registrul de 

stat al populaţiei se atestau 3 909 304 persoane cu loc de trai în 

Republica Moldova. dintre care 283 932 – în regiunea 

Transnistreană. De asemenea, potrivit datelor statistice din 

Registrul de stat al populaţiei, de la întrarea în vigoare a Legii 

monitorizate au fost eliberate acte de identitate pentru diferite 

categorii de persoane, după cum urmează: 

BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂŢEANULUI RM (CA), 

total  – 5 416 521, valabile – 2 959 921;  

BULETIN DE IDENTITATE PENTRU APATRIZI (CC), total – 

3 357; valabile – 1 355; 

BULETIN DE IDENTITATE PROVIZORIU (BP), total – 69 267; 

valabile – 4 522;  

BULETIN DE IDENTITATE PENTRU REFUGIAŢI (RI) total - 

225; valabile – 106; 

BULETIN DE IDENTITATE PENTRU BENEFICIARII DE 

PROTECŢIE UMANITARĂ (IH) -582; –156; 

PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTĂ PENTRU STRĂINI (CR) 

total – 30 934; valabile – 8 860; 

PAŞAPORT AL CETĂŢEANULUI RM (PA) total – 5 673 066; 

valabile – 2 619 326; 

DOCUMENT DE CĂLĂTORIE  PENTRU APATRIZI (PC) total 

– 1 142; valabile – 167. 

Deşi numărul actelor de identitate eliberate este de 1,5 ori mai 

mare decît populaţia ţării, Legea monitorizată nu este realizată pe 

deplin, în special pe teritoriul din stînga Nistrului. Astfel, din 521 
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mii de persoane care locuiesc în regiunea Transnistreană 

(informaţia de pe site-ul ministerului economiei al RMN), doar 

283 932 de persoane (54,4%) se atestă în Registrul de stat al 

populaţiei şi posedă acte de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte (PA – 418 467, valabile – 198676; CA – 332 735, 

valabile – 198 123). 

 Totodată menţionăm, că gradul de îndeplinire a obiectivelor şi 

scopului Legii monitorizate nu poate fi apreciat în lipsa procedurii 

respective de măsurare a acestuia. 

2. Cauzele generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor actului 

Cauze generatoare de neîndeplinire a obiectivelor actului nu 

sunt identificate. 

 

4. Modificările operate în actul normativ 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi 

completările actului 

Pe parcursul anilor legea monitorizată a suferit circa 25 de 

modificări şi completări esenţiale care n-au influenţat esenţa şi 

scopul acestuia. Astfel, prin amendamentele operate în lege a fost 

inserat un capitol despre paşapoartele diplomatice şi paşapoartele 

de serviciu, reglementat buletinul de identitate provizoriu şi 

termenele de valabilitate a paşapoartelor, incluse precizări cu 

privire la modul de eliberare a actelor de identitate şi alte dispoziţii 

care au reflectat specificul dinamic al domeniului vizat. 

2. Efectele modificărilor 

şi completărilor actului 

Aceste modificări i-au îmbunătăţit calitatea actului legislativ. 

Totodată, atragem atenţie la faptul că prevederile Legii 

monitorizate urmau să fie supuse revizuirii pentru ajustarea la 

standardele internaţionale şi reglementarea noilor raporturi şi 

situaţii juridice. 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

 

Actul monitorizat 

Legea monitorizată dispune de un cadru juridic secundar necesar pentru a-i asigura integral 
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mecanismul de reglementare. 

În acest context relevăm: Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 18 martie 2002 pentru aprobarea 

Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registru de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu 

privire la Registrul de stat al populaţiei, Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 28 iunie 2005 cu privire la 

actele de identitate ale refugiaţilor, Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 06 mai 2008 cu privire la actele 

de identitate ale beneficiarilor de protecţie umanitară, Hotărîrea Guvernului nr. 53 din 17 ianuarie 

2013 cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou, 

Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr. 

841 din 30 octombrie 2013 privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic. 

Referitor la implicaţiile materiale, financiare şi umane, necesare şi real disponibile pentru 

îndeplinirea prevederilor Legii monitorizate, trebuie să menţionăm că aplicarea normelor juridice ale 

acesteia nu necesită în mod special resurse financiare. 

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea coerenţei şi consecvenţii. Analizînd observaţiile şi 

propunerile autorităţilor administraţiei 

publice centrale de specialitate se 

constată că prevederile Legii 

monitorizate sunt expuse consecvent 

şi coerent. Legea monitorizată nu 

conţine prevederi contradictorii sau 

care ar dubla prevederile altor acte 

normative, totuşi unele reglementări 

specifice din alte acte legislative nu 

sînt luate în consideraţie de lege. 

Astfel, obiecţiile Biroului Relaţii 

Interetnice (a se vedea Anexa nr.1) 

sunt axate pe faptul că legea 

monitorizată nu asigură dreptul 

persoanelor care aparţin minorităţilor 

naţionale la redarea şi transliterarea 

numelui, prenumelui şi patronimicului 

în limba de stat. De asemenea, 

Ministerul Educaţiei indică asupra 

utilizării în textul legii sintagmelor 

“limba de stat” şi “limba 

moldovenească” în loc de “limba 

romînă”, conform Hotărîrii Curţii 

Constituţionale nr.36 din 05.12.2013. 
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7. Neutralitatea actului normativ 

În urma analizei aplicării Legii monitorizate s-a stabilit că aceasta nu asigură pe de plin 

proporţionalitatea dintre interesele publice şi cele private. Astfel, conform prevederilor art.3, alin. (5) 

lit.r) din Legea monitorizată, titularii buletinelor de identitate şi a permiselor de şedere (cu excepţia 

permiselor de şedere provizorie şi a buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie 

umanitară) urmează să schimbe actele de identitate de fiecare dată cînd î-şi schimbă domiciliu, 

implicînd cheltuieli financiare suplimentare pentru solicitant. De asemenea, prevederile art.4 alin (3), 

prin care organul competent este în drept să ceară date suplimentare privind titularul, fără a specifica 

natura şi volumul acestora, sunt considerate excesive. 

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr.  

d/o 
Acţiunea Argumentarea 

1. Frecvenţa revizuirii 

actului 

Legea monitorizată a suportat mai multe modificări, însă 

acestea n-au influenţat stabilitatea şi predictibilitatea ei. Prin 

amendamentele operate în lege au fost extinse şi dezvoltate 

prevederile specifice obiectului de reglementare, care asigură 

realizarea raporturilor juridice din domeniul dat. 

 

2. Cum a fost afectat 

scopul actului după 

modificare/completare 

În urma revizuirii Legii monitorizate nu au fost afectate scopul şi 

esenţa actului. 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr.  

d/o 
Sarcina Argumentarea 

1. Eficienţa actului Drept rezultat al aprobării şi implementării Legii 

monitorizate, a fost creat cadrul legislativ al sistemului naţional de 

paşapoarte. În temeiul Legii monitorizate locuitorii Republicii 

Moldova sunt asiguraţi cu acte de identitate naţionale, conform 

statutului juridic deţinut. (a se vedea p.3). 

Actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte 

corespund standardelor internaţionale şi sunt recunoscute în lume. 

2. Propuneri pentru 

optimizarea 

cheltuielilor în scopul 

implementării actului 

Cheltuieli suplementare în scopul implementării actului nu sunt 

necesare. 
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10. Modul de consultanţă 

Modalitatea de consultanţă 

Procesul de monitorizare a implementării Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de 

identitate din sistemul naţional de paşapoarte a fost iniţiat la începutul lunii iunie 2014 prin 

publicarea anunţului respectiv pe pagina oficială a MTIC www.mtic.gov.md.  

Totodată, au fost expediate scrisori în adresa autorităţilor administraţiei publice centrale, 

precum şi Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Centrului Naţional 

Anticorupţie şi Biroului Relaţii Interetnice prin intermediul cărora erau solicitate opiniile şi 

propunerile asupra funcţionalităţii şi aplicabilităţii legii, îndeplinirii scopurilor stabilite în lege, 

consecinţelor aplicării legii, alte propuneri şi recomandări referitor la Legea în cauză. 

N-au răspuns acestor solicitări - Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii, 

Agenţia „Moldsilva”, Centrul de Guvernare electronică şi Cancelaria de Stat 

Menţionăm, că la adresa electronică indicată în anunţul privind iniţierea procesului de 

monitorizare publicat pe site-ul MTIC n-au parvenit careva opinii, observaţii sau propuneri 

referitoare la Legea monitorizată. Opiniile, observaţiile şi propunerile autorităţilor publice sunt 

integral expuse în Anexa nr.1 la acest Raport. 

  

Opinia sectorului public 

1. Ministerul Apărării.  

Avînd în vedere: 

- intensificarea cooperării Republicii Moldova cu organizaţiile 

internaţionale cum ar fi: - Uniunea Europeană; NATO; OSCE; 

Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate, care presupun 

angajarea activă a RM în contribuirea în mod practic la eforturile 

comunităţii internaţionale menite să promoveze pacea şi securitatea 

internaţională; 

- implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova 

la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, ratificat prin 

Legea nr.75 din 12 aprilie 2013; 

- implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului RM-

NATO pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.641 

din 30 iulie 2014; 

- participarea în continuu a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale 

la misiuni internaţionale sub egida organizaţiilor internaţionale 

Opinia sectorului privat 

 

Obiecţii sau propuneri nu 

au parvenit. 

 

 

http://www.mtic.gov.md/
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susmenţionate; 

- ca exemplu: - participarea militarilor prin contract ai Armatei Naţionale 

în misiunea internaţională post-conflict cu caracter umanitar din Irak; de 

menţinere a păcii din Kosovo (în cadrul KFOR); în calitate de observatori 

militari (Liberia; Coasta de Fildeş; Sudanul de Sud; Ucraina); consilier 

(ataşat militar) al Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Belgiei; 

- protecţia militarilor prin contract care pleacă în misiunile internaţionale 

menţionate; 

- practica multor state care acordă militarilor săi fie paşapoarte de 

serviciu, fie diplomatice, pentru participarea în afara teritoriului său în 

misiuni internaţionale pe toată perioada desfăşurării acestora, cum ar fi: 

Federaţia Rusă; Republica Kazahstan; Ucraina; România şi altele, 

Şi totodată, făcînd uz de prevederile lit.a) din alin.12) al pct.8 al Anexei 

la Hotărîrea Guvernului nr.1181 din 22 decembrie 2010, propunem 

completarea alin.(2) art.3/2 al Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994, în 

vederea eliberării paşapoartelor de serviciu militarilor prin contract ai 

Armatei Naţionale care participă la misiuni internaţionale în afara 

teritoriului Republicii Moldova, fie în calitate de ataşaţi militari; 

observatori militari; ofiţeri de stat major; fie participarea în cadrul 

contingentelor militare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii 

şi securităţii internaţionale sau umanitare post-conflict; sau în calitate 

de reprezentanţi în organizaţiile internaţionale, pe perioada desfăşurării 

misiunii. 

2. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

Ţinem să menţionăm că legea monitorizată dispune de un cadru 

juridic secundar necesar pentru asigurarea mecanismului de reglementare 

a acesteia. Astfel, prevederile Legii privind actele din sistemul naţional 

de paşapoarte, au servit ca temei juridic la adoptarea diferitor documente 

de politici guvernamentale, cum ar fi: (Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 

18 martie 2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional 

automatizat „Registru de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire 

la Registrul de stat al populaţiei, Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 28 

iunie 2005 cu privire la actele de identitate ale refugiaţilor, Hotărîrea 

Guvernului nr. 562 din 06 mai 2008 cu privire la actele de identitate ale 

beneficiarilor de protecţie umanitară, Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 

18 februarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, 

Hotărîrea Guvernului nr. 841 din 30 actombrie 2013 privind punerea în 

aplicare a buletinului de identitate electronic). 

Totodată, analizînd prevederile actului legislativ supus monitorizării 

şi cadrul normativ secundar menţionat supra, se constată că Legea 

privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, nu 

defineşte la nivel de noţiuni primare „buletinul de identitate electronic” 

precum şi posibilitatea perfectării unui astfel de act, astfel, un act 
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normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior eventual depăşeşte 

limitele competenţei stabilite de acest act.  

Atragem atenţia şi asupra faptului că din momentul publicării şi pînă 

în prezent, legea monitorizată a suferit un şir de modificări şi completări 

esenţiale, astfel,  îmbunătăţind calitatea şi demonstrînd aplicabilitatea 

legii. 

Reieşind din cele expuse, Centrul propune posibilitatea revizuirii actului 

şi completării acestuia în partea ce ţine de definirea „buletinul de 

identitate electronic” şi posibilitatea perfectării unui astfel de act, iar, în 

cazul în care Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va 

considera necesar să iniţieze procedura de modificare şi completare a 

actului legislativ monitorizat, solicităm respectuos să ne informaţi 

suplimentar, pentru a putea remite, în termeni proximi, avizul ce ar 

conţine propuneri relevante în partea ce ţine de domeniul protecţiei 

datelor cu caracter personal. 

3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

În partea ce conţine prevederi prin care anumite responsabilităţi sunt puse 

în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în linii 

generale notăm corespunderea prevederilor Legii nr. 273/1994 cu 

circumstanţele actuale. 

Totodată, în legătură cu modificările multiple pe care le-a suferit Legea 

nr. 273/1994 pe parcursul ultimilor ani, şi întru sporirea coerenţei, 

excluderea confuziilor, sistematizării şi uniformizării prevederilor, este 

binevenită o renumerotare a literelor alineatelor cu numărul de ordine 2 

din articolele 3
1 

şi 3
2
. 

Aceste ameliorări urmează a fi făcute concomitent prin omogenizarea 

aspectelor din legea în discuţie cu mai multe modificări care au fost 

întreprinse în structura organizaţională a unor unităţi ale administraţiei 

publice centrale, precum şi de a asigura cu dreptul la deţinerea 

paşapoartelor de serviciu şi pentru alte persoane care în virtutea postului 

deţinut sau specificului funcţiilor pe care le exercită întreprind deplasări 

de serviciu peste hotarele RM. 

Totodată, modificările, se impun prin prisma necesităţii de a înlătura din 

actele normative în vigoare ambiguităţile şi suprapunerile, precum şi în 

scopul implementării corecte şi coerente a prevederilor Legii nr. 

273/1994, în ceea ce priveşte asigurarea cu paşapoarte diplomatice şi de 

serviciu a funcţionarilor publici de rang înalt. 

În această ordine de idei, MAEIE a revizuit lista funcţionarilor care au 

dreptul la deţinerea paşapoartelor diplomatice şi urmează să propună 

retragerea acestui privilegiu unor categorii de persoane, cu acordarea 

dreptului la deţinerea paşapoartelor de serviciu. Acest fapt este 

fundamentat luând în considerare specificul funcţiilor acestora şi 

activităţile realizate, care nu au un caracter diplomatic, acestea fiind doar 

funcţii de serviciu simple. Printre aceștia se numără Directorul General al 

Serviciului Vamal, Mitropolitul Chişinăului şi Întregii Moldove, 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, conducătorii de instituţii 

numiţi de Parlament. Înlocuirea paşaportului diplomatic cu paşaport de 

serviciu nu va reduce posibilităţile de călătorie a funcţionarilor vizaţi şi 

nici nu va crea incomodităţi în ceea ce priveşte necesitatea posedării 
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vizei, deoarece regimul de vize pentru cetăţenii moldoveni deţinători ai 

paşapoartelor diplomatice şi de serviciu este practic unul şi acelaşi. 

Concomitent, din cauza lipsei utilităţii, urmează a fi exclusă prevederea 

ce se referă la dreptul curierilor diplomatici la deţinerea paşaportului 

diplomatic, asemenea funcţie neexistând la momentul actual. 

La fel, în ceea ce priveşte deţinerea paşaportului de serviciu, lista 

funcţionarilor cu acest drept se propune a fi redusă, pe motiv al 

neidentificării unor atribuţii de serviciu care ar demonstra necesitatea 

deplasării frecvente în străinătate. Printre aceşti funcţionari se numără 

Preşedintele şi vicepreşedinţii Comitetului Naţional Olimpic, 

Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, 

Preşedintele Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica 

Moldova, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei. 

Anumite prevederi urmează a fi ajustate şi corelate cu actele normative 

în vigoare, aducându-se un plus de claritate în ce priveşte cei care au 

dreptul la paşapoarte diplomatice şi care la paşapoarte de serviciu, 

precum oferirea pentru funcţionari de pe aceiaşi treaptă însărcinaţi cu 

atribuţii similare, dar din instituţii diferite (Secretariatul Aparatului 

Preşedintelui, Secretariatului Parlamentului, Cancelaria de Stat), a unor 

drepturi egale în ceea ce priveşte deţinerea unor documente de călătorie 

speciale.   

De asemenea, urmare confruntării cu unele situaţii contradictorii în 

procesul executării prevederilor Legii nr. 273/1994, se propune 

introducerea anumitor precizări vizavi de denumirea unor funcţii şi 

dreptul persoanelor la deţinerea paşapoartelor de serviciu, în 

corespundere cu rolul nemijlocit al acestora - de reprezentare şi 

conducere a unor subdiviziunilor cu atribuţii specifice.  

Concomitent, în virtutea faptului că, pentru asigurarea protecţiei şi pazei 

demnitarilor Republicii Moldova în timpul aflării acestora în afara ţării 

este nevoie de deplasarea reprezentanţilor serviciilor speciale, se propune 

introducerea unor completări în Legea nr. 273 din 09 noiembrie 1994 

care vor acorda dreptul la deţinerea paşapoartelor de serviciu de către 

anumiţi colaboratori ai Serviciului Protecţie şi Pază de Stat. 

În aceiaşi ordine de idei, pentru introducerea clarităţii pe marginea 

aspectului ce ţine de utilizarea, depozitarea şi păstrarea paşapoartelor 

diplomatice şi de serviciu, se propune modificarea prevederilor ce ţin de 

posibilitatea deţinerii permanente, prin extinderea numărului 

funcţionarilor scutiţi de această obligaţie. 

4. Ministerul Afacerilor Interne. 

Ministerul Afacerilor Interne invocă propunerea de creare a unui grup de 

lucru interinstituţional specializat, cu antrenarea societăţii civile, 

specialiştilor şi experţilor în domeniu. 

De asemenea,  Ministerul Afacerilor Interne comunică disponibilitatea de 

a contribui la acordarea unui sprijin necesar, în măsura competenţelor 

stabilite, în vederea îmbunătăţirii eventualului proiect la etapa 

consultărilor şi avizării instituţionale. 
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5. Centrul Naţional Anticorupţie. 

Prevederile Legii nr.273/1994 nu sunt suficient de explicite. 

Potrivit alin.(3) art.4, la perfectarea actelor de identitate organul 

competent este în drept să ceară date suplimentare privind titularul. 

Prevederea nu oferă o claritate în ceea ce priveşte datele suplimentare pe 

care organul competent este în drept să le ceară, natura şi volumul 

acestora. În practică ambiguitatea normei poate crea situaţii de abuz din 

partea angajaţilor organului competent, care se pot manifesta prin 

solicitarea excesivă a unor date, totodată fiind încălcate drepturile 

titularilor actelor de identitate care se perfectează. Considerăm că alin.(3) 

art.4 din lege constituie o prevedere excesivă care, sub pretextul 

perfectării actelor de identitate, rezervă dreptul angajaţilor organului 

competent să solicite date suplimentare privind titularul, fără a specifica 

natura şi volumul acestora. În acest caz, legea nu asigură pe deplin 

proporţionalitatea dintre interesele publice şi cele private. 

Un alt moment care face dificilă înţelegerea corectă a legii este 

art.9 „Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi”, denumirea căruia nu 

corespunde conţinutului. Astfel, din denumire rezultă că articolul trebuie 

să prevadă inclusiv tipul/tipurile răspunderii (ex.: civilă, 

contravenţională, penală) pentru încălcarea prevederilor legii, însă acest 

lucru nu poate fi dedus nici din alin.(2), care face trimitere generală la 

legislaţia în vigoare.  

Considerăm că gradul de îndeplinire a obiectivului Legii 

nr.273/1994, precum şi gradul de aplicare practică a acesteia este de circa 

80%. 

Constatăm că legea a fost modificată în repetate rânduri (1996, 

1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2014), practic în fiecare an, inclusiv în anul curent. Pe de o parte, 

putem presupune că acest lucru se datorează specificului dinamic al 

domeniului reglementat de lege, pe de altă parte însă, modificarea şi 

completarea continuă a acesteia denotă imperfecţiunea respectivului act 

legislativ. 

Legea nu conţine prevederi contradictorii şi nici prevederi care ar 

dubla sau ar contravine prevederilor altor acte normative. Însă 

considerăm oportună uniformizarea terminologiei utilizate în lege şi 

anume sintagma „limba moldovenească” utilizată în alin.(6) art.2, care 

împreună de sintagma „limba de stat”, utilizată în alte prevederi din lege, 

creează impresia existenţei a două limbi diferite. Suplimentar, norma de 

la lit.h) alin.(2) art.3
2
 face trimitere la lit.m) alin.(2) art.3

1
 care, în 

rezultatul multiplelor modificări, a fost exclus din lege. 

În contextul celor expuse mai sus, recomandăm: 

 uniformizarea terminologiei utilizate în lege (limba 

moldovenească/limba de stat); 
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 excluderea cuvintelor „şi m)” din norma de la lit.h) alin.(2) 

art.3
2
 din lege; 

 menţionarea expresă în lege a categoriilor de date care pot fi 

cerute de angajaţii organului competent la perfectarea 

actelor de identitate, ceea ce va asigura un nivel înalt de 

transparenţă, respectarea drepturilor titularilor actelor 

perfectate şi va exclude apariţia situaţiilor de abuz din 

partea responsabililor de aplicarea a prevederilor legii; 

 substituirea trimiterii generale la legislaţia în vigoare, făcută 

în art.9 din lege, cu tipul/tipurile răspunderii pentru 

încălcarea prevederilor Legii nr.273/1994 (ex.: civilă, 

contravenţională şi/sau penală). 

În concluzie, menţionăm că: 

- scopul Legii privind actele de identitate din sistemul 

naţional de paşapoarte a fost atins;  

gradul de aplicabilitate a acesteia, însă, este de aproximativ 80%, 

deoarece legea necesită o îmbunătăţire continuă. 

 

6. Biroul Relaţii Interetnice. 

Legea cu nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994, este un act normativ 

funcțional care realizează obiectivele sale primare impuse de legiuitor. 

Problematica specifică a minorităților naționale, anume în ceea ce ține de 

aspectul asigurării cu acte de identitate este reflectată în  art. 3 pct.7 şi 

pct.8 a legii. 

Totodată, ar trebui de menționat faptul că conform părerii 

reprezentanţilor minorităţilor naţionale - membrilor Consiliului 

Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale, sunt frecvente cazurile de 

neluarea în considerare a specificului etnic la redarea şi translitierea 

numelor şi prenumelor a acestora în limba de stat. 

  

7. Ministerul Economiei. 

La art.3, alin.(5) al Legii menţionate, propunem de a exclude lit.r) се 

prevede în conţinutul datelor buletinului de identitate informaţia cu 

privire la domiciliu, întrucît în cazul schimbării domiciliului, cetăţeanul 

este nevoit să schimbe şi actul de identitate, ceea ce implică cheltuieli 

financiare suplimentare pentru solicitant. 

La art.3 alin.(2) urmează de a completa lista categoriilor de persoane ce 

beneficiază de paşapoarte de serviciu cu funcţia "secretar de stat", funcţie 

publică de conducere de nivel superior, instituită în ministere prin 

Hotărîrea Guvernului nr.155 din 28.02.2014 cu privire la secretarul de 

stat. 



 23 

 

8. Ministerul Educaţiei. 

Recomandă substituirea, în conţinutul legii monitorizate, a sintagmelor 

„limba de stat", „limba moldovenească" cu sintagma „limba română", 

conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.36 din 05.12.2013 privind 

interpretarea art.13 alin.(l) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul 

Constituţiei si Declaraţia de Independentă a Republicii Moldova. 

 

9. Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Se propune completarea Legii monitorizate cu un articol nou, care va 

conţine definiţia noţiunilor de bază care se regăsesc în conţinutul 

acesteia. 

Concluzii 

1. Majoritatea obiecţiilor şi propunerilor (a se vedea Tabelul anexat la prezent Raport), în care 

se solicită modificarea actului monitorizat pot fi acceptate din considerentele că sunt în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare şi totodată pot duce la îmbunătăţirea acestuia.  

 

11. Concluzii 

1. Aplicabilitatea şi gradul de 

aplicare a prevederilor actului 

normativ monitorizat 

Reieşind din cele expuse mai sus se poate de constatat, 

că Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de 

identitate din sistemul naţional de paşapoarte în mare 

parte a atins scopul şi la momentul actual, asigură cadrul 

deplin de activitate în domeniu, dispune de un cadru 

juridic secundar necesar pentru a-i asigura integral 

mecanismul de reglementare. 

Actul legislativ monitorizat este aplicabil şi funcţional. 

Acest fapt, rezultă din opiniile autorităţilor şi instituţiilor 

interesate. 

Majoritatea prevederilor şi normelor juridice ale Legii 

monitorizate au fost dezvoltate, detaliate şi ajustate la 

cadrul juridic european. 

2. Scopul atins de către actul 

normativ, sau cel stabilit în 

Practic, "obiectivele şi scopul legii" în linii generale au 

fost realizate urmare aplicării prevederilor Legii 
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procesul de elaborare a acestuia monitorizate şi modificărilor operate pentru ameliorarea 

calităţii acesteia. 

În confirmarea tezei precizăm, că la 1 septembrie 2014 

în Registrul de stat al populaţiei se atestau 3 909 304 

persoane cu loc de trai în Republica Moldova. dintre care 

283 932 – în regiunea Transnistreană. De asemenea, 

potrivit datelor statistice din Registrul de stat al 

populaţiei, de la întrarea în vigoare a Legii monitorizate 

au fost eliberate acte de identitate pentru diferite categorii 

de persoane.  

3. Motivele care generează 

inaplicabilitatea actului normativ 

sau ar putea afecta acţiunea lui în 

viitor 

În rezultatul monitorizării procesului de 

implementare a Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 

privind actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte nu au fost identificate motive care generează 

inaplicabilitatea prevederilor actului legislativ 

monitorizat sau ar putea afecta acţiunea lui în viitor. 

Totuşi unele prevederi legale care prevăd obligativitatea 

de a deţine buletinul de identitate de la naştere s-au 

atestat a fi ineficiente. În acest context s-a menţionat 

despre necesitatea modificării cenzului de vîrstă 

obligatorie pentru obţinerea buletinului de identitate de la 

vîrsta de 14 ani, cu dreptul cetăţeanului de a solicita 

buletinul de identitate şi de la naştere.  

 

 

12. Recomandări 

Nr.  

d/o 
Recomandări Argumentarea 

1. Măsuri de modificare şi completare a actelor normative şi 

aspectele ce trebuie îmbunătăţite 

De revizuit prevederile Legii 

monitorizate în vederea: 

1) ajustării şi corelării cu actele 

legislative şi normative în 

vigoare, reieşind din modificările 

operate în structura 

organizaţională a unor unităţi ale 

administraţiei publice centrale,  

2) excluderea confuziilor, 

sistematizării şi uniformizării 

prevederilor, 

3) modificării cenzului de vîrstă 

obligatorie pentru obţinerea 

buletinului de identitate de la 
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vîrsta de 14 ani, cu dreptul 

cetăţeanului de a solicita buletinul 

de identitate şi de la naştere.  

De elaborat proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.273 – XIII din 9 

noiembrie 1994 privind actele de 

identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte, care va fi expediat 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale pentru avizare. 

 

 

 

 

 

 

         

Legea drumurilor nr. 509-XIII din  22 iunie 1995  

 

Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Drumurilor 

 

 

 

Legea nr. 851-XIII din  29 mai 1996 privind expertiza 

ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător 

Ministerul Mediului 

 

Legea nr. 330-XIV din  25 martie 1999 cu privire la cultura 

fizică şi sport 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Nr. 

d/o 

                    Propuneri, obiecții         Prevederea Legii (dacă 

poate fi identificată) 

                  

Grupurile țintă: 
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I. Federațiile sportive din Republica Moldova 

 Federaţia Independentă de Sporturi Nautice:   

1. Se propune completarea actului legislativ cu un cadru 

juridic secundar, cum ar fi: 

- Strategia de organizare și dezvoltare a activității 

sportive, conform art. 6, (1), a) din lege sau Strategia de 

dezvoltare a Culturii Fizice și Sportului; 

- Mecanismul de supraveghere și control privind 

respectarea de către structurile sportului a dispozițiilor 

legale, conform art. 6, (3), g) din legea cu privire la cultură 

fizică și sport; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a 

Registrului Sportiv; 

- Mecanismul de funcționare a fondului pentru 

dezvoltarea culturii fizice şi sportului din Republica 

Moldova; 

- Regulamentul de organizarea și funcționare a 

federațiilor sportive naționale, conform modificările 

efectuate la legea cu privire la cultură fizică și sport; 

- Regulamentul cu privire la criteriile distincte de 

performanță; 

- Se impun modificări la Hotărîrea Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 pentru aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă; 

- Programului naţional de pregătire şi participare la 

ediţiile ordinare ale Jocurilor Olimpice. 

 

 

 Federaţia de tenis din Republica Moldova  

1.  

 

Pentru uniformizarea și stabilirea unor practici bine 

definite, actul legislativ ar urma să prevadă anumite 

împuterniciri a  Federațiilor sportive de a aproba și aplica 

pentru structurile sportive ce practică sportul de 

performanță, standarde și criterii care să asigure activitatea 

acestora ca structuri profesioniste. 

 

II. Autoritățile administrației publice locale 

                          Consiliile raionale: 

 Consiliul raional Ialoveni:  

1. - Reglementări clare în privința finanțării activităților 

sportive;  

- Repartizarea concretă a responsabilităților pentru diferite 

structuri în vederea organizării și finanțării sportului școlar 

și de masă. 

 

 

 Consiliul raional Orhei, 

Direcția învățămînt, tineret și sport Orhei: 
 

1 - Pregătirea cadrelor în domeniu și asigurarea lor cu 

un salariu decent; 

- Dezvoltarea bazei tehnico-materiale. 

 

 Secția tineret și sport, 

mun. Bălți: 
 

1 - Se propune scoaterea din subordinea Direcțiilor 

învățămînt  tineret și sport după modelul autorităților 
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publice centrale în care există două ministere (ME și 

MTS); 

- Conferirea gradelor didactice profesorilor-antrenori 

să se facă în baza performanțelor  înregistrate de discipolii  

solicitantului gradului respectiv; 

- Evaluarea rezultatelor la disciplina școlară 

,,Educația fizică” la toate treptele de școlarizare să se facă 

cu calificativul ,,admis” și ,,respins”. 

 

 Consiliul raional Nisporeni 

Direcția învățămînt, tineret și sport: 
 

1 Actul legislativ ar putea fi îmbunătățit. Ar fi o soluție de a 

elabora o lege care ar avea ca scop atragerea investițiilor 

atît autohtone, cît și de peste hotarele țării. De asemenea, ar 

trebui introduse modificări conform cărora  ar avea de 

cîștigat  toate păturile sociale. Mai ales cei din mediul rural.   

 

 

 Primăria mun. Chişinău, Direcţia generală educaţie, 

tineret şi sport: 
 

1. Actul legislativ necesită unele îmbunătățiri:            - 

Considerăm că subvenția anuală fixată la bugetul 

autorităților publice locale urmează a fi revizuită;   - 

Considerăm că în condițiile actual ar fi binevenit ca agenții 

economici să fie scutiți de impozite (conform legislației în 

vigoare) pentru contribuția adusă la dezvoltarea sportului. 

 

III. Autoritățile Administrației Publice Centrale: 

 Ministeruil Afacerilor Interne:  

1. Considerăm oportună precăutarea resurselor financiare 

pentru implementarea eficientă a prevederilor legale supuse 

monitorizării. Corespunzător, exercitarea forței coercitive a 

statului, în partea ce ține de gradul de realizare a 

obiectivelor trasate în cadrul art.13 la Legea 330 din 

25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport”              

 

 Ministerul Sănătății:  

1. Credem că ar fi necesar de elaborat următoarele acte: 

- Regulamentul medical al Ministerului Tineretului și 

Sportului; 

-  Regulamentul medical al Federațiilor Sportive; 

- Acte normative de sponsorizare a sportului. 

 

 Ministerul Apărării:  

1. Urmează a fi întrebuințat mecanismul de realizare practică 

a actului normativ vizat. 

 

 Ministerul Economiei:  

1. Se recomandă excluderea următoarelor prevederi: 

 

- Articolul 4 (1): 

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la activitatea de 

întreprinzător de prestare a serviciilor ce ţin de cultură 

fizică şi sport către persoanele fizice, asociaţiile, cluburile 

şi federaţiile sportive naţionale şi de producere a mărfurilor 

cu destinaţie sportivă şi turistică, în baza licenţei eliberate 

de autoritatea centrală de specialitate. 

Articolul 4 (1) contravine 

cadrului legal general de 

licenţiere, în special cu Legea 

nr.451-XV din 30.07.2001 

privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de 

întreprinzător (producerea 

mărfurilor cu destinaţie 

sportivă, activitatea economică 
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- Articolul 13 (1): 

Agenţii economici vor prevedea mijloace destinate culturii 

fizice şi sportului în cadrul acţiunilor de asanare a 

angajaţilor şi vor crea condiţii pentru realizarea dreptului 

cetăţenilor la practicarea culturii fizice şi sportului. 

Cheltuielile pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului 

vor constitui cel puţin 1% din venit şi vor fi incluse în 

preţul de cost al producţiei sau al prestărilor de servicii. 

desfăşurată de către structurile 

sportive nu este prevăzută în 

lista genurilor de activitate 

supuse reglementării prin 

licenţiere, stipulate la art.8 alin 

(1)). În acest context, 

menţionăm că alin. (2) şi (3) ale 

art.8 al Legii citate stipulează 

că, “Genurile de activitate 

neindicate la alin.(1) se 

desfăşoară fără licenţe sau fără 

alte acte administrative cu efect 

similar, cu excepţia 

autorizaţiilor, stabilite expres 

prin lege, pentru confirmarea 

unor cerinţe tehnice, norme 

separate sub un anumit 

aspect….Introducerea 

reglementării prin licenţiere 

pentru alte genuri de activitate 

este posibilă numai prin 

modificarea şi completarea 

listei genurilor de activitate 

supuse reglementării prin 

licenţiere, stabilite la alin.(1)”. 

 

Articolul 13 (1), provoacă 

constrîngeri suplimentare în 

dezvoltarea mediului de afaceri 

şi contravine obiectivelor 

strategice de dezvoltare a 

Republicii Moldova, 

constituind un impediment în 

asigurarea executării 

capitolului “Business: cu reguli 

clare de joc” din Strategia 

naţională de dezvoltare 

“Moldova 2020” ( Legea 

nr.166 din 11.07.2012), precum 

şi a Strategiei reformei cadrului 

de reglementare a activităţii de 

întreprinzător pentru anii 2013-

2020 (Hotărîrea Guvernului 

nr.1021 din 16.12.2013 cu 

privire la aprobarea Strategiei 

reformei cadrului de 

reglementare a activităţii de 

întreprinzător pentru anii 2013-

2020 şi a Planului de acţiuni 

pentru implementarea acesteia 

în anii 2013-2015). 

Totodată, prin prevederile Legii 

monitorizate, care stipulează că 
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“Cheltuielile pentru 

dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului vor constitui cel puţin 

1% din venit şi vor fi incluse în 

preţul de cost al producţiei sau 

al prestărilor de servicii” 

(Articolul 13, alin.(1)), în mod 

direct, se stabileşte un 

mecanism de reglementare a 

preţului produselor şi/sau 

serviciilor agenţilor economici, 

ceea ce contravine principiilor 

economiei de piaţă (“Piaţa, 

libera iniţiativă economică, 

concurenţa loială sînt factorii 

de bază a economiei”, alin. (3), 

Articolul 9, Titlul I, Constituţia 

Republicii Moldova), şi în mod 

indirect, se impune cetăţenilor 

realizarea unor  cheltuieli 

suplimentare în vederea 

asigurării propriului “…drept 

…la practicarea culturii fizice 

şi sportului”, ceea ce vine în  

contradicţie cu Articolul 2 al 

aceleiaşi Legi care prevede că: 

“Cetăţenii Republicii Moldova 

au dreptul să practice cultura 

fizică şi sportul (inclusiv 

sportul ca profesie), să se 

asocieze în organizaţii cu profil 

de asanare prin practicarea 

culturii fizice şi sportului, să 

participe la dirijarea culturii 

fizice şi sportului.” (alin (1), 

iar, “În scopul asigurării 

drepturilor menţionate la 

alin.(1), statul finanţează şi 

dirijează cultura fizică şi 

sportul …..” (alin.(2), Art.2). 

 Ministerul Finanțelor:  

1. Actul legislativ urmează a fi ajustat în conformitate 

cu reforma managementului finanțelor publice, standardele 

și practicile internaționale în domeniul finanțelor publice 

privind consolidarea tuturor surselor de finanțare a 

politicilor publice într-un singur buget, fără a admite 

fragmentarea acestora.     

 

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:  

1. Modificarea în textul Legii a cuvîntului ,,invalizi” cu 

sintagma ,,persoane cu dizabilități”. 

 

În temeiul Legii nr.60 din 

30.03.2012 ,,Privind  

incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități”. 
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Legea nr. 939-XIV din  20 aprilie 2000 cu privire la 

activitatea editorială 

Ministerul Culturii 

 

Legea nr. 1100-XIV din  30 iunie 2000 cu privire la fabricarea 

şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 

Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare 

 

Legea nr. 100-XV din  26 aprilie 2001 privind actele de stare 

civilă  

Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

(conform competenţei) 

 

 

Punctul 2.2.2.  

Concluzii generale privind gradul 

de executare a actelor normative 

 

Urmare executării procesului de monitorizare a implementării celor 68 acte normative 

pe parcursul anului 2011, a fost stabilit gradul de executare a acestor acte, precum și 

circumstanțele care cauzează inaplicabilitatea lor.  

 Este de menționat faptul că responsabilitatea monitorizării celor 68 acte normative și 

legislative a fost pusă în sarcina autorităților centrale de specialitate ale administrației publice 

în temeiul H.G. nr. 1181 din 22.12.2010, H.G. nr. 295 din 26.04.2011 și H.G. nr. 704 din 

20.09.2011. De neînțeles este faptul neexecutării de către unele dintre aceste instituții publice 

a procesului de monitorizare a actelor normative și legislative. Neexecutarea unor rapoarte de 

monitorizare a dus la întocmirea prezentului Raport nu într-o măsură deplină, fapt ce 

prejudiciază efectuarea unei evaluări complete a gradului general de aplicabilitate. 

Un tablou general al informației din rapoartele de monitorizare la capitolul 

funționalitatea actelor normative și legislative ar arăta în felul următor: 

 

 Rapoarte neprezentate – 8 (din totalul - 68); 

 Nefuncționale – 1; 

 Acte cu un grad de funcționalitate redus – 10; 

 Acte cu un grad de funcționalitate relativ – 31; 

 Acte funcționale – 16; 

 Acte cu un grad de funcționalitate nedeterminat - 2.  
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Reieșind din informațiile obținute în procesul de monitorizare a implementării 

legislației, gradul general de aplicabilitate a actelor normative monitorizate reprezintă 

un nivel ”relativ funcțional” de aplicare.  

Gradul relativ funcțional de executare a actelor monitorizate, denotă un nivelul parțial 

de acțiune și aplicare a actelor normative, respectiv impactul parțial asupra procesului de 

reglementare a relațiilor sociale în scopul pentru care au fost elaborate. În esență este vorba 

despre funcționalitatea redusă a unor articole separate sau chiar capitole, după caz, alteori 

lipsa pîrghiilor necesare stabilite prin cadrul juridic secundar, pentru punerea în aplicare a 

actelor legislative de bază. 

 

 

 

 

PARAGRAFUL 2.3. 

Gradul de realizare a scopurilor actelor normative monitorizate  

 

Gradul de realizare a scopurilor actelor normative monitorizate – în sensul prezentului 

Raport, reprezintă nivelul de îndeplinire a scopurilor și obiectivelor actelor normative 

monitorizate prin procesul de punere în aplicare a normelor juridice. Gradul de realizare a 

scopurilor actelor normative monitorizate este determinat în cuantum procentual, avînd la 

bază evaluarea gradului de executare a actelor monitorizate (informația din Paragraful 2.2.) și 

datele statistice privind rezultatele implementării actelor normative monitorizate acumulate și 

procesate în perioada monitorizării. 

 

Punctul 2.3.1. 

Analiza succintă a gradului de realizare a scopurilor  

actelor normative monitorizate în speță 

 

1) Codul silvic adoptat prin Legea nr. 887- XIII  din 21 iunie 1996 – are drept scop 

reglementarea gestionării durabile a fondului forestier prin folosirea raţională, regenerarea, 

paza şi protecţia pădurilor, menţinerea, conservarea şi ameliorarea diversităţii biologice 

forestiere, asigurarea cu resurse forestiere a necesităţilor actuale şi pe viitor ale societăţii în 

baza multifuncţionalităţii acestora.  

Reieșind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 1), a fost stabilit că 

obiectivele și scopul actului legislativ monitorizat sunt îndeplinite, la un nivel de circa 50-

60%. 
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2) Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale - urmăreşte 

atingerea următoarelor obiective principale: 

 atragerea investiţiilor autohtone şi străine;  

 formarea unor sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne şi 

inovaţionale;  

 desfăşurarea activităţilor economice în concordanţă cu oportunităţile de dezvoltare 

specifice zonei respective, inclusiv utilizarea mai eficientă a patrimoniului public;  

 dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;  

 crearea locurilor de muncă.  

A fost stabilită necesitatea monitorizării continue a legii respective dat fiind faptul 

scurgerii unei perioade de timp prea scurte pentru stabilirea exactă a gradului de execuatare a 

obiectivelor și scopului legii. Cert este faptul că legea este funcțională, precum este stabilit și 

în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 2), însă cuantumul procentual de îndeplinire a 

obiectivelor va fi stabilit pe parcursul anului 2012. 

 

3) Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător (sub aspectul modificărilor şi completărilor operate prin 

Legea nr. 176 din 15 iulie 2010) - Reieşind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 

2.2.1., alin. 3), se poate menţiona că obiectivele şi scopul actului vizat sunt îndeplinite la 

nivelul aproximativ de 95 %. Aceasta se confirmă prin următoarele date statistice: Numărul 

licenţelor valabile, urmare a producerii efectelor Legii nr.176, reflectă datele cum urmează: 

 

Termenele de 

referinţă 

30.06.2010 09.11.2010 10.11.2010 31.12.2010 30.06.2011 

Licenţe valabile, 

pînă la 10.11.10  

 

12 402 

 

12 572 

 

-  

 

- 

 

- 

Licenţe valabile   

9 888 

 

- 

 

10 180 

 

10 231 

 

10 352 

 

4) Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale – are 

drept scop instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă a pieţei gazelor naturale 

şi desfăşurarea activităţilor sectorului de gaze naturale, în condiţii de accesibilitate, 

disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor 

de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului. 

Reieşind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 4), putem menţiona 

că scopul şi obiectivele actului sunt realizate conform prevederilor Legii şi în mod 

corespunzător, la nivel de 100 %. 

 

5) Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică – are 

drept scop instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă, reglementarea şi 

deschiderea pe etape a pieţei energiei electrice, pentru desfăşurarea activităţilor specifice 

sectorului electroenergetic şi pentru producerea energiei termice la centralele electrice de 

termoficare, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, 
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competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie 

a mediului.  

Reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 5), menţionăm că 

scopul şi obiectivele actului monitorizat sunt realizate în mod corespunzător, la nivel de 90 

%, dat fiind necesitatea elaborării și implementării mecanismului juridic aferent cadrului 

normativ secundar. 

 

6) Legea nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică – are drept scop 

crearea premiselor pentru optimizarea eficienţei energetice, inclusiv prin fondarea şi 

susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi în realizarea programelor, 

planurilor, serviciilor energetice, altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie.  

A fost stabilită necesitatea monitorizării continue a actului legislativ respectiv, dat 

fiind faptul scurgerii unei perioade de timp prea scurte de la adoptare, pentru stabilirea exactă 

a gradului de execuatare a obiectivelor și scopului legii. În Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., 

alin. 6) a fost stabilit că legea este funcțională, însă cuantumul procentual de îndeplinire a 

obiectivelor va fi posibil de stabilit pe parcursul primului semestru al anului 2012. 

Totodată, menţionăm că, în anul 2011 a fost lansată activitatea Agenţiei pentru 

Eficienţă Energetică şi urma a fi aprobat Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 

(2011-2020). 

 

7) Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere – În urma analizei 

datelor cuprinse în procesul de consultare publică, 42% dintre respondenți au explicat că 

Legea cu privire la mediere  nu funcționează în timp ce 36% au afirmat că gradul de aplicare 

al actului normativ este foarte redus. În acest context, actul legislativ nu atinge scopul pentru 

care a fost elaborată. 

Obiectivele pe termen scurt și scopul imediat al Legii cu privire la mediere sunt 

îndeplinite, fiind create condițiile esențiale primare de funcționare a instituției medierii. 

Totodată, privitor la avansarea medierii ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor,  

obiectivele și scopurile actului sunt în proces de realizare, așa cum afirmă 99% dintre 

respondenţi care au opinat că deşi Legea a fost adoptată încă în anul 2008 obiectivele 

acesteia nu au fost încă realizate din cauză că atât factorii de decizie cât şi populaţia nu este 

informată despre această instituţie, iar părţile în conflict apelează la instanţele de judecată de 

cele mai dese ori pentru a rezolva litigii de orice natură.  

 

8) Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti – Reieșind din 

cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 8), putem stabili că obiectivele și scopul 

de stabilire a unui cadru normativ eficient privind stabilirea statutului, sarcinilor şi 

responsabilităților executorilor judecătorești, modului de organizare profesională şi de 

autoadministrare, relațiile lor cu autoritățile publice, cu organizațiile publice sau private, a 

actului legislativ monitorizat este îndeplinit, la nivel de circa 85%. 

Rezultatele monitorizării procesului de implementare a Legii, precum și stabilirea 

cuantumului de realizare a scopului au fost bazate pe generalizarea iformațiilor prezentate de 

către unele ministere și alte autorități publice centrale, Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, Camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti, petiţiilor examinate în 
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cadrul Direcţiei executori judecătoreşti (inclusiv audienţa cetăţenilor), pe rezultatele 

verificărilor selective a activităţii unor executori judecătoreşti, informaţiei cu privire la 

sancţiunile disciplinare aplicate executorilor judecătoreşti de către Colegiul disciplinar, 

rezultatelor participării în şedinţele de judecată, precum analiza zilnică a actului legislativ în 

vigoare. Astfel, în rezultatul procesului de monitorizare a legii privind executorii 

judecătoreşti, a fost stabilit că totuşi se atestă şi unele neajunsuri atât în activitatea 

executorilor judecătoreşti, cât şi în eficienţa unor structuri a Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, cum este Colegiul disciplinar şi Comisia de licenţiere. Datorită acestor 

neajunsuri actul monitorizat are doar un grad relativ de funcționare și un nivel de circa 85% 

de atingere a scopurilor și obiectivelor. 

 

9) Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova – 

are ca obiectiv stabilirea unui cadrul normativ pertinent și eficient pentru stabilirea statutului 

juridic al străinilor și al apatrizilor, al beneficiarilor unei forme de protecție în Republica 

Moldova. Se stabilește procedura de acordare, încetare și anulare a protecției juridice a 

străinilor și apatrizilor. 

Reieșind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 9), se stabilește că 

obiectivele și scopul actului legislativ monitorizat sunt îndeplinite, la nivel de circa 100%. 

 

10) Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

– are drept obiectiv stabilirea unui cadrul normativ eficient pentru reglementarea condițiilor 

de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, obligațiile transportatorilor, cazurile 

de interdicție a intrării în țară, situațiile cînd se dispune interdicția de intrare și durata 

acesteia. De asemeni se stipulează și condițiile de ieșire și cazurile de nepermitere a ieșirii 

din țară.  

Reieșind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 10), putem stabili că 

obiectivele și scopul actului legislativ monitorizat sunt îndeplinite, la nivel de circa 100%. 

 

11) Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare – reprezintă 

un act legislativ care are drept obiective: 

 aplicarea unor proceduri uniforme pentru toate misiunile diplomatice și oficiile consulare 

(MDOC); 

 stabilirea taxelor identice de către MDOC pentru serviciile prestate cetățenilor; 

 reducerea cuantumurilor taxelor consulare pentru perfectarea unor categorii de acțiuni 

consulare; 

 conformarea la cadrul legal al prevederilor ce reglementează încasarea taxelor consulare. 

Este dificilă stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor legii în lipsa unor criterii 

clar definite de evaluare. Deși în linii mari legea este funcțională, se atestă unele circumstanțe 

care reduc gradul de executare a legii, respectiv și cel de atingere a scopurilor și obiectivelor, 

cum ar fi: modificarea legislației secundare (H.G. nr. 1036 din 17.09.2007) și insuficiența 
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resurselor umane pentru realizare actului legislativ. Aceste considerente generează realizarea 

obiectivelor la un nivel aproximativ de 80-90%. 

12) Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova - Implementarea în practică a legii monitorizate reprezintă un proces 

complex, întrucît aceasta presupune instituirea unor noi instituții, stabilirea relațiilor dintre 

ele precum și principalele mecanisme de implemetare a proiectelor de dezvoltare regională. 

Obiectivele pe termen scurt al legii sunt realizate, astfel au fost instituite principalele instituții 

de realizare a politicii de dezvoltare regională cum ar fi: Consiliul Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale, Consiliul Regional pentru Dezvoltare, Agențiile de Dezvoltare 

Regională (Nord, Centru, Sud). Totodată, la acest capitol urmează să mai fie instituite 

Agențiile de Dezvoltare Regională Chișinău și Gagauzia. 

În același timp, legea urmează să mai conțină un șir de precizări legislative, care vor 

fi expuse în Paragraful 2.5. Cauzele care generează inaplicabilitatea actelor normative 

monitorizate. Avînd în vedere cele expuse mai sus putem stabili că obiectvle legii sunt atinse 

la un nivel de circa 70%. 

13) Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi 

la fertilizanţi – are drept obiective: 

 supravegherea de stat asupra omologării, fabricării, importului, transportării, depozitării, 

comercializării și utilizării lor; 

 fundamentarea științifică și practică a aplicării produselor de uz fitosanitar și a 

fertilizanților de către beneficiarii funciari cu orice tip de proprietate; 

 optimizarea utilizării produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin extinderea 

aplicării metodelor biologice de protecție a plantelor și a altor procedee ecologice 

inofensive; 

 promovarea unei politici de stat unitare în domeniu etc. 

Reieșind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 13), putem stabili că 

obiectivele și scopul actului legislativ monitorizat este îndeplinit parțial, la nivel de circa 

50% și are un grad redus de funcționare. Obiectivele nu sunt îndeplinite în special din lipsa 

cadrului normativ necesar, inclusiv și celui ce ține de politica de cadre la nivel local. 

 

14) Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

– are drept obiectiv stabilirea unui cadrul normativ eficient în domeniul asigurării sănătății 

animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, realizarea siguranței 

produselor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea și calitatea furajelor, 

testarea și autorizarea produselor medicinale de uz veterinar și a substanțelor utilizate în 

activitățile de diagnostic veterinar, protecția teritoriului statului țării față de bolile infecțioase 

prin organizarea activității sanitar-veterinare. 

Reieșind din cele expuse în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 14  ), putem stabili că 

obiectivele și scopul actului legislativ monitorizat este îndeplinit parțial, la nivel de circa 

70%. Obiectivele nu sunt îndeplinite în special din lipsa cadrului normativ secundar necesar, 

totodată, este necesară crearea autorității în domeniul siguranței alimentare și înființarea 

colegiului medicilor veterinari. 
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15) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – Reieşind din gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în 

Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 15), consemnăm că obiectivele Legii sunt îndeplinite 

parţial, la nivel de circa 60 %. 

Pentru realizarea obiectivului privind stimularea construcţiei şi exploatării sistemelor 

de captare şi neutralizare a poluanţilor, implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea 

altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (devarsărilor) de poluanţi în mediu şi 

diminuarea formării deşeurilor de producţie, s-a stabilit necesitatea creării unui sistem de 

colectare separată şi prelucrarea a deşeurilor, sistem care la momentul actual nu exista. 

 

16) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind  protejarea patrimoniului 

arheologic – Drept scop al Legii nr. 218 din 17 septembrie 210 este asigurarea unui cadru 

juridic coerent pentru protejarea şi salvgardarea patrimoniului arheologic naţional, ajustat la 

prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la 

acest important domeniu, la care Republica Moldova este parte, avînd ca obiectiv 

reglementarea regimului juridic genearl al descoperirilor şi al cercetării arheologice, precum 

şi protejarea patrimoniului arheologic ca parte a patrimoniului cultural naţional. 

Actualmente, deoarece termenul de monitorizare a Legii nr. 218 este unul prea scurt, 

este prematur de vorbit despre gradul de atingere a scopului prevăzut de lege.  Totodată, 

menţionăm că, începînd cu anul 2012 va fi lansată activitatea Agenţiei Naţionale Arheologice 

şi va fi elaborat un Plan de acţiuni privind protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic 

naţional pentru perspectiva medie şi de lungă durată. 

 

17) Legea 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-

naturale  „Orheiul Vechi” – Legea monitorizată are drept scop constituirea Rezervației 

cultural-naturale ”Orheiul Vechi” și asigurarea protecției, conservarea și salvgardarea pentru 

generațiile prezente și viitoare a peisajului cultural ”Orheiul Vechi” din defileul rîului Răut, 

microzona satelol Trebujeni, Butuceni, și Morovaia din raionul Orhei – ansamblu de 

monumente istorico-culturale și natural-peisagistice cu valoare națională și internațională, 

precum și din punct de vedere istoric și științific.  

Conform datelor stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 17), s-a constatat 

că prevederile actului monitorizat sunt relativ funcționale și produc efecte juridice, cu 

execepția unor norme care diminuează atingerea scopurilor și obiectivelor în deplină măsură. 

 Astfel, urmare monitorizării gradul de atingere a scopurilor și obiectivelor a fost 

apreciat la un nivel de circa 60%. 

 

18) Legea nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în 

sănătate – Conform datelor stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 18), s-a 

constatat că actul legislativ monitorizat este funcțional în deplină măsură. Toate prevederile 

actului legislativ sunt aplicabile cît pentru instituțiile publice, atît și pentru cele private. 
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Astfel, obiectivele (principiile de bază și modul deevaluare și acreditare) și scopul 

actului legislativ (îmbunătățirea calității serviciilor acordate populației de către instituțiile și 

întreprinderile medico-sanitare și farmaceutice) se îndeplinesc la nivel de circa 100%. 

 

19) Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală – are drept obiectiv stabilirea principiilor generale ale sistemului de 

asigurare obligatorie de asistență medicală. Reieşind din gradul de executare a actului 

legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 19), concluzionăm 

că obiectivele legii sunt realizate parţial, la nivel de circa 80 %. Datele se datorează ultimei 

evaluări a numărului de populație care a demonstrat că în sistemul AOAM sunt incluși circa 

80% din numărul populației Republicii Moldova, deși în sistem urmează a fi incluși toți 

cetățenii. 

 

20) Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport – are 

scopul stabilirii unui cadru juridic de organizare a culturii fizice și sportului în Republica 

Moldova, reglementarea participării autorităților publice și entităților din sectorul privat la 

fortificarea sănătății populației practicarea culturii fizice și sportului, inclusiv drepturile 

cetățenilor străini și apatrizilor în domeniul culturii fizice și sportului. 

Reieşind din gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 20), menţionăm că obiectivele și scopul Legii sunt îndeplinite în 

mare parte, la nivel de circa 80 %. 

 

21) Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009 privind aprobarea Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 2009-2013 – are drept scop asigurarea tinerilor oportunității egale și 

condițiilor adecvate, ceea ce le va permite să-și dezvolte cunoștințele și competențele în 

vederea participării active la toate aspectele vieții prin integrare și implicare deplină, prin 

acces la informare și servicii de calitate în educație, sănătate și petrecerea timpului liber. 

Gradul de îndeplinire a scopului și obiectivelor, ca rezultat al realizării Planului de 

acțiuni ”Privind implementarea Strategiei naționale pentru tineret pe anii 2009-2013” pe 

parcursul anilor 2009-2011 este stabilit la un nivel de 70%. A fost constatat că obiectivul nr. 

2.3. ”susținerea familiilor tinere” (acțiunea 30 și 31) nu este îndeplinit. Avînd în vedere 

faptul că Ministerul Administrației Publice Locale, fiind responsabil de realizarea unor 

obiective din Planul de acțiuni ”privind implementarea Strategie Naționale pentru Tineret pe 

anii 2009-2013” deja nu mai există, iar scopul fiind în asigurarea aplicării integrale a 

actulului legislativ în cauză, apare necesitatea de a revizui și completa acele acțiuni, care 

anterior au aparținut acestui minister. 

 

22) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat – are drept obiective: 
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 edificarea societăţii informaţionale ca factor fundamental în creşterea economică durabilă 

a Republicii Moldova; 

  implementarea tehnologiilor informaţionale în diferite domenii ale economiei naţionale, 

precum şi informatizarea activităţii autorităţilor publice; 

 crearea, implementarea şi întreţinerea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat, de 

bază, departamentale şi teritoriale. 

 consolidarea şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale prin implementarea 

tehnologiilor informaţionale. 

 promovarea şi apărarea intereselor legale ale utilizatorilor; 

Actualmente stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor ce ţin de crearea 

resurselor informaţionale de importanţă statală prezintă anumite dificultăţi și nu poate fi 

stabilită cu exactitate, datorită faptului că la moment nu există o evidenţă a resurselor şi 

sistemelor informaţionale de stat. Totodată reieșind din informația relatată în Paragraful 2.2., 

Punctul 2.2.1., alin. 22) a fost stabilit că legea este relativ funcțională, fapt care denotă 

îndeplinirea parțială a obiectivelor și necesită intervenții necesare pentru identificarea 

măsurilor de implementare efectivă și atingerea scopurilor legii. 

În acest context este necesar implementarea promptă și eficientă a Registrului 

resurselor şi sistemelor informaţionale de stat. Implementarea Registrului în cauză va asigura 

înregistrarea resurselor şi sistemelor informaţionale de stat, a clasificatorilor, a site-urilor 

Web, a serviciilor informaţionale, prestate cu ajutorul sistemelor informaţionale, numelor de 

domen, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, a titularilor, deţinătorilor şi 

elaboratorilor. 

 

23) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – are drept 

obiectiv stabilirea cadrului juridic eficient în vederea utilizării eficiente a finanțelor publice și 

minimizarea riscurilor autorităților contractante, asigurarea concurenței și combaterea 

concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice, liberalizarea și extinderea comerțului 

internațional. 

Analizînd gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 23), specificăm că obiectivele legii sunt realizate parţial, la 

nivel de circa 75 %. 

 

24) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – are drept 

obiectiv stabilirea cadrului juridic în scopul unei organizări adecvate a activității de audit de 

către societățile de audit și auditorii întreprinzători individuali.  

Reieşind din gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 24), specificăm că obiectivele legii sunt realizate parţial, la 

nivel de circa 70 %. Prin urmare așa obiective cum ar fi, controlul calității lucrărilor de audit, 

respectarea principiului independenței și confidialității în activitatea de audit nu sunt 

îndeplinite, în special din lipsa specialiștilor corespunzători din cadrul Serviciului de control 

și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă 

Ministerul Finanțelor. 
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25) Legea nr. 1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a 

regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar – are 

drept scop asigurarea implementării prevederilor Codului Funciar al R.M. cît și a altor acte 

normative privind reformarea relațiilor funciare, efectuarea reformei funciare și dezvoltarea 

pieții funciare. 

Reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 25), menţionăm că 

scopul şi obiectivele actului monitorizat nu sunt realizate în mod corespunzător, și pot fi 

evaluate la un  nivel de 60 %, dat fiind necesitatea adoptării modificărilor la actul legislativ 

monitorizat în vederea creării a unui mecanism de control (de coordonare) centralizat de 

nivel național care ar duce evidența procesului de implementare a legii de către Administrația 

Publică Locală, pentru a nu permite pierderi financiare esențiale. 

 

26) Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi 

geoinformatică - are drept scop reglementarea juridică a activității geodezice și cartografice 

pe teritoriul Republicii Moldova, precum și stabilește competențele autorităților 

administrației publice în domeniul menționat. 

Reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 26), menţionăm că 

scopul şi obiectivele actului legislativ monitorizat nu sunt realizate în deplină măsură și pot fi 

evaluate la un  nivel de 80 %, dat fiind necesitatea adoptării modificărilor la actul legislativ 

monitorizat, cît și completarea cadrului juridic secundar. În același timp în urma 

monitorizării s-a depistat că unele prevederi ale legii nu sunt pe deplin executate: art.8, lit. e),  

art. 3, al. 1). 

 

27) Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor – precum a 

fost stabilit în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 27) actul monitorizat este unul funcțional 

și are drept scop crearea și asigurarea unui cadru normativ eficient în vederea garantării 

drepturilor minorităților naționale cetățeni ai Republicii Moldova. 

Atfel, ca rezultat al monitorizării procesului de implementare actului legislativ, 

analizînd prevederile acestuia, în baza informaţiei  statistice, practicii administrative, 

opiniilor părţilor interesate obţinute oficial în procesul de monitorizare, s-a constatat că 

articolele actului legislativ nominalizat sunt funcționale și se execută, iar scopul și 

obiectivele legii sunt îndeplinite. 

În același timp, sunt articole care se aplică parțial, cum ar fi: art. 11, 12, 23, 24, care 

mai detaliat vor fi analizate în Paragraful 2.5., Punctul 2.5.1., alin. 27) cauzele care generează 

inaplicabilitatea actelor normative monitorizate. 

 

28) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti  – precum a fost stabilit actul legislativ 
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monitorizat este unul funcțional și produce efecte jurdice. Legea are drept scop crearea unui 

cadru normativ în scopul reglementării și asigurarării folosirii limbilor vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, în același timp creînd garanții necesare pentru folosirea lor în toate 

sferele vieții publice, economice, sociale, culturale etc. 

Etse de remarcat faptul că la momentul adoptării acesteia, legea făcea față scopurilor 

și obiectivelor propuse, creînd un temei legal eficient pentru asigurarea funcționării și 

garantării utilizării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.  

Deși organul responsabil de monitorizare a implementării prezentului act legislativ a 

acordat un grad înalt și rezultativ de aplicare a acestuia, însăși actul fiind unul eficient, totuși 

se denotă mai multe prevederi legislative care sunt implementate la un nivel insuficient sau 

chiar redus. Astfel, articolele 6, 21, 27 și 29 al legii privind funcționarea limbilor vorbite pe 

teritoriul R.S.S. Moldovenești sunt aplicate în măsură insuficientă din diverse considerente. 

În același timp, se poate constata faptul că legea în linii mari este funcțională dar necesită 

modificări esențiale și în primul rînd a apărut necesitatea revizuirii și modificării termenilor 

deja inexistenți, cum ar fi: ”RSS Moldovenească”, ”Constituția RSSM” etc. În același timp, 

atît după adoptarea actului legislativ, cît și în anii 2001-2005 au fost întreprinse tentative de 

creare a grupelor pentru studierea limbii de stat, care s-au soldat cu eficiență extrem de joasă. 

Deși organul care a efectuat monitorizarea nu a acordat o apreciere a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor legii cu prviire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, analizînd argumentele expuse mai sus, putem stabiliri că gradul de 

îndeplinire a obiectivelor legii monitorizate poate fi evaluată la aproximativ 70-75%. 

 

29) Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea activităţii  turistice în Republica Moldova – este un act legisalativ care are 

drept scop reglementarea raporturilor juridice ce țin de organizarea și coordonarea activității 

turistice și a activității de întreprinzător în domeniul turismului, formele de turism, crearea și 

activitatea zonelor turistice naționale, stabilește cerințele privind calitatea serviciilor turistice 

și asigurarea securității turiștilor, precum și principiile de colaborarea internațională în 

domeniul turismului. 

Reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 29), menţionăm că 

scopul şi obiectivele actului monitorizat nu sunt realizate parțial, și pot fi evaluate la un  nivel 

de 80 %, 

Gradul relativ de atingere a obiectivelor se datorează impedimentelor în ceea ce 

privește crearea Zonelor turistice naționale, din considerentele lipsei investițiilor autohtone și 

investitorilor străini. Din momentul intrării în vigoare a legii nu a fost  creată nici o zonă 

turistică națională.  

 

30) Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei - reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 30), stabilim că 

că scopul şi obiectivele actului monitorizat sunt realizate parțial, și pot fi evaluate la un  nivel 
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de 70-80%. În semestrul I a 2011 experții CCCEC au examinat  337 proiecte de acte 

normative, dintre care 226 proiecte au fost supuse avizării, iar asupra a 111 proiecte au fost 

întocmite rapoarte de expertiză. Deși numărul actelor normative nesupuse expertizei 

anticorupție dar aprobate de Guvern este în descreștere situația este neschimbată în ceea ce 

privește expertiza proiectelor de legi promovate din alte inițiativă decît cea a Guvernului. În 

procesul de elaborare a actelor normative, doar 70% din numărul de autori au respectat 

cerințele Legiiprivind transparența decizională, circa 43% din proiectele de acte normative și 

legislative nu au fost supuse evaluării economico-financiare. 

 

31) Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 – Scopul Legii aviaţiei civile  nr. 

1237-XIII  din  09.07.1997 constă în stabilirea şi determinarea raporturilor, care apar în 

legătură cu utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova precum şi în stabilirea şi 

determinarea raporturilor, care apar în legătură cu activitatea în domeniul aviaţiei civile pe 

teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, Legea aviaţiei civile  nr. 1237-

XIII  din  09.07.1997 s-a elaborat în scopul protejării suveranităţii, securităţii şi intereselor 

economice ale Republicii Moldova în cadrul cooperării internaţionale, reciproc avantajoase 

în domeniul aviaţiei civile.  

Se poate menţiona că obiectivele şi scopul actului vizat sunt îndeplinite la un nivel de 

aproximativ 74%, deoarece Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, fiind 

asigurat cu resurse financiare de la bugetul de stat şi dispunînd de o limită a efectivului de 

personal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009, este limitat în resursele 

necesare, pentru a-şi exercita pe deplin atribuţiile stabilite în Lege, iar Autoritatea 

Aeronautică Civilă a fost creată la data de 23.12.2011 prin Ordinul nr. 247. 

 

32) Legea nr.169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de 

monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) nu a fost 

prezentat. 

 

33) Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea 

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia  şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa  

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011– 

analizînd factorii expuși în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 33), stabilim că că scopul şi 

obiectivele actului monitorizat sunt realizate parțial, și pot fi evaluate la un  nivel de circa 

70%. Sistemul Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane (SNR) este un cadru special de cooperare şi coordonare 

a eforturilor instituţiilor de stat în parteneriat strategic cu societatea civilă, precum şi cu alţi 

actori activi în acest domeniu, în vederea asigurării şi protecţiei drepturilor omului, victimă şi 
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potenţială victimă a traficului de fiinţe umane (TFU). Majoritatea sarcinilor privind 

implementarea Strategiei SNR îşi găsesc realizarea în termenii stabiliţi. 

Însă, gradul redus de funcționalitate a actului monitorizat care respectiv duce la 

atingerea parțială a scopurilor și oiectivelor se datorează mai multor factori: 

a) Normativ - urmează a fi adoptat cadrul juridic secundar, care implică în sine elaborarea a 4 

regulamente, analizate mai detaliat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alin. 33). 

b) Material și financiar – insuficiența dotării personalului cu tehnică și încăperi de serviciu 

necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, întru implementarea în deplină măsură a strategiei. 

c) Instituțional - urmează a fi îmbunătățit procesul de interacțiune și conclucrare a instituțiilor 

implicate în procesul de de protecţie a drepturilor omului, victimă şi potenţială victimă a 

TFU.  

 

34) Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” - Majoritatea 

obiectivelor şi activităţilor specifice stipulate în Planul de acţiuni pentru implementarea, în 

perioada 2010-2012, a Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-

2015, au fost realizate, unele se află în proces de realizare. În acelaşi timp, cel mai puțin 

valorificat a rămas domeniul creșterii nivelului de conștientizare publică și mijloacele de 

informare în masă, domeniul adeucației (în special prin prisma insuficienței alocărilor 

financiare a acestor domenii). 

 

35) Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea Planului 

naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru 

aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea 

părinţilor pentru anii 2010-2011” nu a fost prezentat. 

 

36) Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei” – conform datelor stabilite în Paragraful 2.2., 

Punctul 2.2.1., alineatul 36), s-a constatat că actul normativ monitorizat este funcțional. Toate 

prevederile actului normativ sunt aplicabile pentru subiecții rapoartelor sociale reglementate 

de normă. În această ordine de idei se îndeplinesc la nivel de circa 95%. 

 

37) Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în 

instituţiile de învăţămînt” – Actul monitorizat are drept scop reglementarea statutului 

disciplinei de studii, modalitatea de completare a claselor, precum și specificarea acțiunilor 
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delegate Ministerului Educației pentru asigurarea implementării în clasele 1-9 a disciplinei 

opționale Religia. Obiectivele pe termen scurt și scopul imediat al hotărîrii sunt îndeplinite, 

fiind asigurată implementarea disciplinei opționale ca și curs itroductiv, în anul de studii 

2010-2011 și fiind asigurată implementarea ei în baza curricula transversale pentru fiecare 

clasă I-IX, în anul de studi 2011-2012. Astfel, scopurile și obiectivele actului monitorizat se 

îndeplinesc la un nivel de circa 95%. 

 

38) Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei 

naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijirea al 

copilului pe anii 2007-2012 – conform Paragrafului 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 38), a fost 

stabilită funcționalitatea actului legislativ monitorizat. Scopul actului legislativ de asigurare a 

accesului copilului și familiei la serviciile sociale de o bună calitate de tip familial și 

comunitar, dezvoltarea unui mecanism financiar eficient și flexibil care să prevadă 

redirecționarea resurselor financiare din sistemul rezidențial spre serviciile comunitare de tip 

familial, consolidarea capacității de monitorizare, evaluare și supervizare la toate nivelurile 

sistemului de protecție a copilului și familiei, precum și creșterea profesionalismului 

resurselor umane din sistem, sunt îndeplinite conform obiectivelor legii în deplină măsură. 

 

39) Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor 

măsuri de susţinerea a activităţilor pentru tineret” – pentru semestrul doi al anului 2011 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 

27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor măsuri de susţinerea a activităţilor pentru 

tineret” nu a fost prezentat. 

 

40) Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică 

şi/sau recreere” - conform Paragrafului 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 40), a fost stabilită 

funcționalitatea actului normativ monitorizat. Scopul actul normativ monitorizat este 

reglementarea modalității şi stabilirea condiţiilor de arendă a pădurilor aflate în proprietatea 

publică a statului, în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere. Monitorizarea 

implementării prevederilor regulamentului menţionat a identificat că cererea de atribuire a 

terenurilor fondului forestier în arendă este în creştere continuă, astfel concluzionăm că actul 

monitorizat este unul funcţional iar scopurile și obiectivele se îndeplinesc în deplină măsură. 

 

41) Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003 „Cu privire la implementarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” – în conformitate cu 

informația analizată în Paragrafului 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 40), a fost stabilită 

funcționalitatea actului normativ monitorizat. În același timp monitorizarea a stabilit că 

obiectivele și scopurile actului sunt executate în deplină măsură. 
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42) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(în partea ce ţine de aplicarea prevederilor art. 208-220 şi art. 407) – În cazul dat 

procesul de monitorizare s-a focusat asupra aplicării unor articole separate din cadrul Codului 

Contravențional (în continuare - CCRM), și anume art. 208 – 220 și art. 407. Contravențiile 

prevăzute în art. 208-220 din CCRM au fost stabilite în baza art. 23 alin. (1) din Legea 

aviației civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997, unde sunt expres pevăzute faptele care constituie 

contravenții în domeniul aviației civile. 

Reieșind din cele stabilite în Paragrafului 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 42), articolele 

din actul legislativ monitorizat nu sunt funcționale, cu excepția art. 216 care se examinează 

de organele afacerilor interne și art. 210 care se examinează de către comandanții aeronavelor 

civile în perioada de îndeplinire a misiunii de zbor. Astfel, articolele din actul monitorizat nu 

își îndeplinesc obiectivele și pot fi evaluate la un nivel de 0%. 

Gradul redus de etingere a obiectivelor se datorează faptului că de la intrarea în 

vigoare a articolelor nu a fost examinată nici o contravenție în domeniul aviației civile și nu a 

fost aplicată nici o sancțiune conform prevederilor art. 208-215, 217-219.   

 

43) Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 – pentru semestrul doi al 

anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului transporturilor 

auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 nu a fost prezentat. 

 

44) Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică – este un act 

legislativ care are drept scop asigurarea protecției pasagerilor, personalului aeronautic, 

aeronavelor, aeroporturilor și persoanelor fizice împotriva actelor de intervenție ilicită, prin 

aplicarea normelor, reglementărilor, procedurilor și practicilor stabilite. 

Cum a fost stabilit în Paragrafului 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 44), actul legislativ 

monitorizat are un grad redus de funcționalitate. Astfel, actul monitorizat își îndeplinește 

parțial obiectivele la un nivel de circa 50%. 

Pînă în prezent sunt mai multe circumstanțe care nu permit executarea și funcționare 

eficientă a actului legislativ. Cel mai frecvente probleme sunt cele de ordin normativ. Recent 

(decembrie 2011) a fost creată Autoritatea Aeronautică Civilă, potențialul instituțional al 

căreia urmează a fi fortificat. În același timp Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor nu dispunde de resurse umane calificate suficiente în domeniul securității 

aeronautice. 

 

45)  Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior – este un act 

legisalativ care are drept scop crearea premiselor optimizăriia activității de comerț prin 

dezvoltarea rețelei de distribuire a produselor și serviciilor comerciale în condițiile respectării 

liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale 

consumatorilor. 
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 Deși instituția responsabilă de monitorizare nu a acordat o apreciere a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor, reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 

45), se poate stabili că scopul şi obiectivele actului monitorizat sunt realizate parțial, și pot fi 

evaluate la un nivel de 80 %. Gradul relativ de atingere a obiectivelor se datorează 

circumstanțelor care crează inaplicabilitatea actului și vor fi analizate detaliat în 

compartimentele următoare. 

 

46)  Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător – 

pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a 

Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător nu a fost prezentat. 

Ministerul Economiei a intervenit cu o solicitare de efectuare a monitorizării prezentei legi în 

semestrul II al anului 2012. 

 

47) Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat – este un act legisalativ care are drept scop reglementarea condiţiilor, volumului şi 

modului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului şi intereselor lui legitime. 

Reieşind din cele stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alin. 47), menţionăm că 

scopul şi obiectivele actului monitorizat sunt realizate parțial, și pot fi evaluate la un  nivel de 

95 %. Gradul relativ de atingere a obiectivelor se datorează impedimentelor în ceea ce 

privește necesitatea revizuirii cadrului juridic secundar. 

Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi-a realizat obiectivele primare 

şi anume cel al protejării dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 din Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv 

necesităţii asigurării accesului liber şi egal la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea 

de asistenţă juridică garantată de stat, prin diminuarea impedimentelor economico-financiare 

la realizarea accesului la justiţie.  

 

48) Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune - Implementarea 

în practică a Legii cu privire la probaţiune este un proces specific, întrucît aceasta presupune 

crearea şi dezvoltarea unui nou concept de implementare/executare a sancţiunilor penale 

neprivative de libertate, inclusiv prin instituirea profesiei de consilier de probaţiune şi a unui 

întreg sistem de activitate.  

La capitolul ce ţine de dificultăţile cu care se confruntă sistemul de probaţiune, în 

urma unei evaluări ample s-a constatat că, Republica Moldova nu are standarde fixe de lucru, 

fluctuaţia de cadre este înaltă, atenţia din partea factorilor de decizie este insuficientă, 

spectrul de servicii sociale şi consiliere acordate persoanelor aflate în conflict cu legea este 

îngust, personalul de probaţiune nu beneficiază suficient de instruire necesară, în special 

consilierii de probaţiune specializaţi în lucrul cu copiii, lipsa programelor probaţionale, 

insuficienţa resurselor alocate instituţiei probaţiunii în vederea implementării instrumentelor 

utilizate la nivel european, etc. 



 46 

 Astfel, conchidem că obiectivele pe termen scurt şi scopul imediat al Legii cu 

privire la probaţiune sunt relativ îndeplinite, fiind create condiţiile primare de funcţionare a 

instituţiei probaţiunii.  

 

49) Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie – Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea modului de autorizare, avizare 

şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi 

amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin 

aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul asigurării transparenţei 

şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului 

de afaceri. 

 Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi-a îndeplinit parţial 

scopul propus. Astfel, la moment modalitatea de emitere a autorizaţie de construire cunoaşte 

o dublare în aplicare şi anume cea prevăzută de Lege şi cea practicată în baza 

Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18.07.1997. 

 

50) Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură nu a fost prezentat. 

 

51) Legea nr. 1100-XVI din 30 iulie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 

alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – Legea nr. 1100 are drept scop reglementarea 

legislativă a fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice, apărarea 

intereselor economice ale statului, satisfacerea cerințelor consumatorilor și ridicarea culturii 

consumului producției alcoolice, consolidarea reputației comerciale a producției alcoolice din 

Republica Moldova și sporirea exportului de producție alcoolică calitativă, crearea condițiilor 

adecvate de fabricare a alcoolului etilic și a producției alcoolice și asigurarea calității 

acestora. 

 Gradul de realizarea a scopurilor și obiectivelor nu a fost identificat urmare 

procesului de monitorizare. 

 

52) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului - Reieşind din gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în 

Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 15), consemnăm că obiectivele Legii sunt îndeplinite 

parţial, la nivel de circa 60 %. 

Pentru realizarea obiectivului privind stimularea construcţiei şi exploatării sistemelor 

de captare şi neutralizare a poluanţilor, implementarea de tehnologii nonpoluante, realizarea 

altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (devarsărilor) de poluanţi în mediu şi 

diminuarea formării deşeurilor de producţie, s-a stabilit necesitatea creării unui sistem de 
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colectare separată şi prelucrarea a deşeurilor, sistem care la momentul actual nu exista. 

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar de a crea un sistem de colectare separată şi 

prelucrare a deşeurilor. În acest sens, Ministerul Mediului a efectuat analiza ex-ante a 

domeniului gestionării durabile a deşeurilor solide în mediul rural. Ca rezultat al acestei 

analize, a fost elaborată propunerea de politică publică „Elaborarea mecanismului de 

gestionare durabilă a deşeurilor solide în mediul rural”, în cadrul căreia au fost examinate 5 

opţiuni de soluţionare a problemei. În baza analizei cost-eficacitate şi analizei multicriteriale 

a fost identificată opţiunea „Gestionarea deşeurilor solide la nivel inter-comunal, cu trecerea 

treptată la gestionare regională” ca fiind cea mai optimală, reprezentînd un mecanism de 

gestionare durabilă a deşeurilor solide în mediul rural. Această opţiune a fost introdusă în 

proiectul Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, care la moment este la etapa de 

avizare cu instituţiile interesate. 

 

53) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic - Drept scop al Legii nr. 218 din 17 septembrie 210 este asigurarea unui cadru 

juridic coerent pentru protejarea şi salvgardarea patrimoniului arheologic naţional, ajustat la 

prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la 

acest important domeniu, la care Republica Moldova este parte, avînd ca obiectiv 

reglementarea regimului juridic genearl al descoperirilor şi al cercetării arheologice, precum 

şi protejarea patrimoniului arheologic ca parte a patrimoniului cultural naţional. 

Actualmente, deoarece termenul de monitorizare a Legii nr. 218 este unul prea scurt, 

este prematur de vorbit despre gradul de atingere a scopului prevăzut de lege.  Totodată, 

menţionăm că, începînd cu anul 2012 va fi lansată activitatea Agenţiei Naţionale Arheologice 

şi va fi elaborat un Plan de acţiuni privind protejarea şi valorificarea patrimoniului arheologic 

naţional pentru perspectiva medie şi de lungă durată. 

 

54) Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA – are drept scop reglementarea raporturilor juridice ce ţin de activitatea de 

profilaxie a infecţiei HIV/SIDA prin reducerea cazurilor noi de infectare, prin stoparea 

creşterii exponenţiale a epidemiei şi diminuarea impactului acesteia, prin asigurarea cu 

asistenţă medicală, socială şi psihologică a persoanelor cu HIV/SIDA şi a membrilor 

familiilor lor, prin garantarea respectării drepturilor acestora, precum şi prin consolidarea 

eforturilor de prevenire şi combatere a infecţiei în cauză.  

 Reieşind din gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 54), specificăm că obiectivele legii sunt realizate parţial, la 

nivel de circa 90 %. Toate prevederile  legii şi anume cadrul măsurilor de prevenire; 

activitatea de prevenire în populaţiile cu risc sporit de infectare şi a persoanelor vulnerabile; 

consilierea şi testarea voluntară, supravegherea medicală şi tratament; prevenirea transmiterii 

nosocomiale; beneficierea de asistenţă juridică şi interzicerea discriminării sunt aplicabile. 

Nu este aplicabilă prevederea privind neadmiterea persoanelor HIV pozitive la unele profesii 

şi specialităţi (prevederea art.22, (4), deoarece contravine drepturilor fundamentale la muncă 

și profesie.  
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55) Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi 

planificare familială – pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii 

reproductive şi planificare familială nu a fost prezentat. 

 

56) Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice nu a fost prezentat. 

 

57) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – are drept 

obiectiv stabilirea cadrului juridic eficient în vederea utilizării eficiente a finanțelor publice și 

minimizarea riscurilor autorităților contractante, asigurarea concurenței și combaterea 

concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice, liberalizarea și extinderea comerțului 

internațional. 

Analizînd gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 23), specificăm că obiectivele legii sunt realizate parţial, la 

nivel de circa 75 %. 

 

58) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – are drept 

obiectiv stabilirea cadrului juridic în scopul unei organizări adecvate a activității de audit de 

către societățile de audit și auditorii întreprinzători individuali.  

Reieşind din gradul de executare a actului legislativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 58), specificăm că obiectivele legii sunt realizate parţial, la 

nivel de circa 70 %. Prin urmare așa obiective cum ar fi, controlul calității lucrărilor de audit, 

respectarea principiului independenței și confidialității în activitatea de audit nu sunt 

îndeplinite, în special din lipsa specialiștilor corespunzători din cadrul Serviciului de control 

și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă 

Ministerul Finanțelor. 

 

59) Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile  – actul legislativ stabilește modul de formare a bunurilor imobile în funcție de 

proprietar și destinație. Obiectul prezentei legi îl constituie formarea imobilelor, ca obiect 

independent de drept, prin separare, divizare, comasare sau combinare a unor bunuri imobile, 

înscrise în Registrul bunurilor imobile, precum și înregistrarea imobilelor formate. 

 Practica aplicării prevederilor legii ne ararată că aceasta este una funcțională iar 

obiectivele legii sunt îndeplinite. Totodată raportul de monitorizare nu conține prevederi 

concrete privind gradul exact al atingerii scopului și obiectivelor. 
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60) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova – monitorizarea actului legislativ în semstrul doi 

al 2011 nu a identificat alte circumstanțe noi în procesul de implementare a prevederilor 

acestuia. Deși organul care a efectuat monitorizarea nu a acordat o apreciere a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor legii cu prviire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, analizînd argumentele expuse în capitolele precedente (monitorizate în 

semestrul I al 2011), putem stabiliri că gradul de îndeplinire a obiectivelor legii monitorizate 

poate fi evaluată la aproximativ 70-75%. 

 

61) Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 „Privind expertiza 

anticorupţie a proiectelor de actele legislative şi normative” – expertiza anticorupție 

identifică 3 obiective de bază: 1) identificarea prevederilor care contravin sau corespunde 

insuficient standardelor anticorupție naționale și internaționale; 2) identificarea prevederilor 

care pot genera sau favoriza manifestări de corupție; 3) elaborarea recomandărilor pentur 

excluderea sau diminuarea eventualelor efecte ale coruptibilității normelor de drept. 

 Analiza a proiectelor de acte normative și legislative supuse expertizei anticorupție în 

perioada 01.01.2010-31.12.2011 au fost expertizate 593 proiecte, dintre care 251 proiecte de 

legi, 342 proiecte de hotărîri de Guvern. În cele 593 proiecte de experții au depistat 1172 

factori de coruptibilitate care la aplicare ar fi generat manifestări de corupție și pentru care au 

fost prezentate recomandări privind eliminarea sau diminuarea efectelor acestora. 

 Aceste date statistice ne oferă dreptul să considerăm că actul normativ monitorizat își 

atinge scopul pentru care a fost elaborat și aprobat. 

 

62) Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea 

Programului Naţional  de Facilitare a Transporturilor Aeriene” – are drept obiectiv 

facilitarea și accelerarea navigației aeriene între teritoriul Republicii Moldova și cel al altor 

state, cu scopul de a se evita întîrzierile fără temei ale aeronavelor, echipajelor, pasagerilor și 

mărfurilor respectînd legislația națională cu prvivire la imigrări, vamă, sănătate publică, 

norme fitosanitare și veterinare. 

 Reieşind din gradul de executare a actului normativ monitorizat, stabilit în Paragraful 

2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 62), obiectivele hotărîrii sunt realizate la un nivel redus, și pot fi 

evaluate la un nivel de circa 50 %. Circumstanțele care generează inaplicabilitatea actului 

monitorizat vor fi examinate mai minuțios în capitolele următoare. 

 

63) Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 30 august 2007 „Privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012” - Reieşind din cele relatate în 

Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 63), se poate stabili că obiectivele şi scopul actului 

vizat sunt îndeplinite la un nivel de circa 40 - 45 %. Respectiv obiectivul şi scopul Strategiei 

nu sunt pe deplin realizate, dat fiind faptul neexecutării Pct. 2 din Hotărîre, pct. 20 din 

Strategie și pct. 16, 22, 30, 31, 35, 39, 44 din Planul de acțiuni, deasemeni nu se execută pct. 
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32 din Strategie, pct. 15 și 22 din Planul de acțiuni. Sunt parțial aplicabile pct. 19, 27, 28, 33, 

47.  

Conform opiniilor autorităţilor şi instituţiilor interesate, parvenite în procesul 

monitorizării funcţionalitatea actului, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi scopului 

Strategiei este apreciat de la 33,3% (Asociaţia Patronală Aeronautică din Moldova) pînă la 

100 % (SA „Aeroport Catering”). Ministerul Economiei consideră Strategia realizată la nivel 

de 77 %, iar gradul de îndeplinire a obiectivului general stabilit în Strategie atins la nivelul 

doar de 40 %, deoarece sunt parţial aplicabile prevederile care au o importanţă mare pentru 

dezvoltarea aviaţiei civile.  

 

64) Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 4  decembrie 2002 „Pentru aprobarea 

normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” - 

prezenta hotărîre a fost aprobată în scopul stabilirii normelor pentru privind reglementarea 

unor probleme financiare în activitatea sportivă. Reieșind din gradul de funcționalitate a 

prezentului act normativ și opiniile părților interesate în procesul de monitorizare a fost 

stabilit că scopul și obiectivele sunt îndeplinite în mare măsură. Gradul concret al acestora nu 

poate fi determinat cu precizie dat fiind faptului că instituția responsabilă de monitorizare nu 

a adus argumente pertinente care ar demonstra evaluarea precisă a acestui indicator. 

 

65) Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 2 septembrie 2003 “Cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015” 

– Hotărîrea Guvernului prin care s-a aprobat Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în 

Republica Moldova în anii 2003-2015 are drept scop crearea unei baze adecvate pentru 

dezvoltarea turismului intern și internațional în Republica Moldova, într-un mod intergat 

echilibrat și durabil astfel încît să aducă beneficii culturale și social-economice considerabile 

statuli și cetățenilor ei. 

 Determinarea gradului de realizare a obiectivelor și a scopului Strategiei constă în 

evaluarea nivelului de realizare a Planului de Acțiuni. Totodată se evidențiază  formularea 

vagă a obiectivelor cu caracter general declaratoriu. Lipsa în plan a unor indicatori de 

performanță, face dificilă evaluarea gradului de realizare a obiectivelor. Astfel, dacă 

calculăm numărul acțiunilor care au fost realizate sau sunt în proces de realizare, obținem 

următoarele date: 

a) acțiuni realizate – 5%; 

b) acțiuni realizate parțial – 50%. 

Fapt care denotă existența unor mari probleme cît în aplicabilitatea actului atît și în atingerea 

scopurilor și obiectivelor acestuia. 

 

66)  Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 30 octombrie 2009 „Cu privire la Proiectul-

pilot pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale” – are 

drept obiectiv sporirea eficienței alocării și utilizării finanțelor publice. Prin acest act 
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normativ a fost aprobată noua metodologie de finanțare pe bază de formulă și pilotarea 

acesteia, în anul 2010, în două raioane – pilot: Căușeni și Râșcani. De asemeni a fost aprobat 

Regulamentul privind modul de aplicare a formulei de finanțare pentru instituțiile de 

învățămînt primar și secundar general din raioanele – pilot Rîșcani și Căușeni. 

Reieşind din informația privind gradul de executare a actului normativ monitorizat, 

relatată în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 66), stabilim că obiectivele legii sunt 

realizate, la nivel de circa 95 %.  Obiectivul de sporire a eficienței alocării și utilizării 

finanțelor publice în isntituțiile de învățămîne preuniversitar din raioanele Căușeni și Râșcani 

a fost realizat. În consecință s-a micșorat numărul de clase cu 51 (respectiv 25 și 26), s-a 

micșorat numărul de unități de persoana didactic cu 70 (18 și 52) și alt persoanal cu 367 (222 

și 145). Acest fapt a condus la majorarea ponderii cheltuielilor pentur îmbunătățirea bazei 

didactico-materiale cu impact pozitiv asupra calității  serviciilor educaționale. 

 

67) Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională” – Obiectivul general al Strategii este: 

susţinerea scopurilor Strategiei naţionale de dezvoltare prin elaborarea unui mecanism 

eficient de implementare pentru crearea unui mediu atractiv în vederea obţinerii unei creşteri 

durabile în regiunile de dezvoltare.  

 Raportul de monitorizare prezentat stabilește un șir de realizări în domeniul 

monitorizat deși nu dă un răspuns clar la gradul de atingere a scopurilor și obiectivelor.  

 

68) Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 iulie 2010 „Cu privire  la aprobarea 

Documentului unic de program pentru anii 2010-2012” – Pe parcursul anului 2011, în 

scopul implementării proiectelor, au fost valorificate mijloace financiare în mărime de 117,6 

mil. lei sau 91,35% din suma precizată la data de 14.11.2011, inclusiv de către: 

ADR Sud – 43 632,14 mii lei sau 90,56 % din mijloacele alocate,  

ADR Nord – 39 424,27 mii lei sau 90,00 % din mijloacele alocate,  

ADR Centru – 34 604,10 mii lei sau 93,98 % din mijloacele alocate.  

Raportul prezentat nu stabilește gradul de îndeplinire a scopurilor și obiectivelor actului 

monitorizat. 

 

Punctul 2.3.2. 

Concluzii generale privind gradul de realizare a  

scopurilor actelor normative monitorizate 
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Examinarea rezultatelor obținute în procesul monitorizării implementării actelor 

normative pe parcursul anului 2011, a determinat gradul de realizare a scopurilor și 

obiectivelor acestor acte. Gradul de realizare a scopurilor actelor normative monitorizate a 

fost determinat în cuantum procentual, avînd la bază evaluarea gradului de executare a 

actelor monitorizate (analizat în Paragraful 2.2.) și datele statistice privind rezultatele 

implementării actelor normative monitorizate acumulate și procesate în perioada 

monitorizării. Astfel, efectuînd o analiză complexă a rezultatelor monitorizării la capitolul 

”realizarea obiectivelor și scopurilor”, constatăm că gradul general (o medie) nu poate fi 

stabilită cu precizie dat fiind faptul că diferite acte normative au un grad diferit de îndeplinire 

a obiectivelor, iar în cazul altor acte nu a fost identificat gradul de îndeplinire a scopurilor și 

obiectivelor.  

Un factor important este faptul că gradul de realizare a scopurilor și obiectivelor este 

variabil în funcție de domeniul de reglementare, cadrul juridic secundar etc. Astfel, o privire 

generală asupra tabloului de atingere a obiectivelor cadrului normativ monitorizat, ar putea fi 

reprezentat în felul următor: 

 

 Rapoarte neprezentate – 8 (din totalul - 68); 

 Acte cu grad neidentificat de îndeplinire a scopurilor – 16; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 90-100% – 13; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 80-90% - 7; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 70-80% - 11; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 60-70% - 4; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de sub 60% - 9 

 

Analiza complexă a cauzelor de inaplicabilitate a actelor normative monitorizate și a 

celor care nu permit realizarea în deplină măsură a obiectivelor, au trăsături comune și anume 

ne referim la: optimizarea cadrului juridic secundar, identificarea posibilității soluționării 

deficitului de cadre calificate, identificarea mijloacelor financiare pentru asigurarea unor 

procese necesare în vederea executării prevederilor actelor normative monitorizate. 

 

PARAGRAFUL 2.4. 

Adoptarea și aplicarea cadrului juridic secundar 

 

În vederea asigurării mecanismului de aplicabilitate a actelor normative și gradul de 

suficiență a resurselor materiale, financiare și umane pentru funcționarea normală și eficientă 

a acestui cadru, în rezultatul monitorizării, a fost identificat cadrul juridic secundar prezent 

(în vigoare) precum și cel care urmează a fi adoptat și aplicat. Deseori necesitatea de 

modificare și completare urmează a fi aplicată în cazul actelor monitorizate și apoi în vederea 

fortificării cadrului juridic secundar. În punctul 2.4.1., din prezentul Paragraf vom efectua o 

analiză detaliată pentru fiecare act în speță cu referință la identificarea cadrului juridic 

secundar care urmează a fi elaborat și aplicat.  
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Punctul 2.4.1. 

Analiza succintă a identificării, adoptării și aplicării 

cadrului juridic secundar pentru fiecare act monitorizat în speță 

 

1) Codul silvic adoptat prin Legea nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 – Procesul de 

monitorizare a implementării actului legislativ a stabilit funcționalitatea redusă și gradul de 

îndeplinire a obiectivelor legii la un nivel esențial redus. În scopul asigurării acțiunii eficiente 

a actului legislativ monitorizat se propune elaborarea unui proiect de lege nouă. Proiectul ar 

modifica și completa mai mult de 30% din normele care se conțin în codul prezent, ca 

exemplu, capitole cum ar fi: particularitățile arendei fondului forestier pentru recreere și 

cinegetică, administrarea fondului forestier proprietate privată, administrarea fondului 

forestier proprietate din cadrul administrației publice locale, dezvoltarea conștiinței 

forestiere, etc. 

 

2) Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale - întru 

optimizarea aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi elaborat proiectul de 

modificare și completare a legii monitorizate, în vederea modificării art. art. 7 alin (6), 12, 15 

alin. (4), 22 alin. (1), 16 alin. (3). 

 

3) Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător (sub aspectul modificărilor şi completărilor operate prin 

Legea nr. 176 din 15 iulie 2010) – ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a 

actului legislativ s-a stabilit necesitatea aprobării și punerii în aplicare a următoarelor acte 

normative: 

 Registrul Național al substanțelor chimice potențial toxice; 

 Planul Național de amplasare a Farmaciilor; 

 Proiectul legii referitor la aprobarea condițiilor de organizare și de funcționare a caselor 

de amanet. 

Se propune eliminarea neconcordanțelor, dat fiind faptul că Legea monitorizată 

conţine dublări şi contradicţii cu Legea nr. 57 din 01.04 2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1456-XII din 25.051993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu art. 3 

lit. b) al Legii nr.1236-XIII din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor 

nocive, cu punctul 1, litera e) din Anexa la Lege, operate prin Legea nr.176, care în mod 

direct contrazic principiului de referinţă. 
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Modificările operate în Legea nr.42 din 17.03.2011, (prin care s-a modificat Anexa la 

Legea nr. 451 din 30.07.01 şi s-a revenit la taxa de 360000 lei pentru fiecare masă de joc) 

potrivit art. II se aplică cu încălcarea principiului neretroactivităţii actului legislativ. 

 

4) Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale – în 

scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi introduse următoarele 

modificări și completări în legea monitorizată: 

 Elaborarea mecanismului de punere în aplicare a art. 25; 

 Modificarea art. 48, alin. (5); 

 Suplimentarea legii cu un compartiment care stabilește aducerea în concordanță cu 

legislația în vigoare a titularilor de licențe – operatori ai rețelei de transport; 

 În scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi aprobat prin H.G.  

Regulamentul privind protecția rețelelor de gaze naturale. 

 

5) Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică – în 

scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi introduse următoarele 

modificări și completări în legea monitorizată: 

 completarea articolului 45 cu un alineat nou, alin. (4); 

 modificarea art. 46, alin. (5). 

 

6) Legea nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică – ca rezultat al 

monitorizării procesului de implementare a legii a fost identificată necesitatea elaborării a 

următoarelor acte normative: 

 proiectul Legii privind performanța energetică a clădirilor; 

 proiectul Regulamentului Agenției pentru Eficiență Energetică; 

 Programul Național pentru Eficiență Energetică 2011-2020; 

 Planul Național de acțiune în domeniul eficienței energetice pentru anii 2010-2013; 

 Regulamentul privind cerințele minimale de performanță energetică pentru clădiri; 

 Cadrul legal pentru etichetarea energetică a produselor cu impact energetic. 

 

7) Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere – Procesul de 

monitorizare a identificat necesitatea completării și modificării atît prevederilor legii 

monitorizate, atît și a cadrului normativ secundar. Astfel, în ansamblul de norme incluse în 

legea monitorizată identificăm un șir de prevederi exprese care necesită continuitate și 

finalitate, fiind necesar suportul unor acte legale de același nivel cu Legea cu privire la 

mediere sau superioare acesteia: cum ar fi art. 2, 26, 29, 30. 

Cadrul juridic secundar necesar conform art. 23 alin. 2 al Regulamentului Consiliului 

de mediere cu privire la standardul ocupaţional al mediatorului, standardele de formare în 

domeniul medierii, reguli de publicitate a profesiei de mediator lipsește și trebuie aprobat 

pentru asigurarea eficienței și profesionalismului activității mediatorilor. 
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8) Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti – ca rezultat al 

monitorizării procesului de implementare a actului legislativ și a cadrului juridic secundar a 

fost stabilită insuficiența acestuia din urmă.  

Ca urmare este necesar revizuirea Regulamentului de activitate al Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.75 din 

9.03.2011 și Regulamentului privind condițiile de admitere în calitate de executor 

judecătoresc stagiar și condițiile de efectuare a stagiului, aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 9 din 18.01.2011. 

În același timp, a fost identificată necesitatea elaborării de urgență și punere în 

aplicare a următoarelor acte normative: 

 Regulamentului privind modul de evidență, formare, păstrare a procedurilor executorii și 

arhivarea acestora;   

 Regulamentul privind ținerea evidenței contabile a mijloacelor bănești rezultate din 

executarea silită și din alte activități procesuale. 

Pentru o mai bună funcționare a Legii și realizare integrală a obiectivelor ei, se 

recomandă următoarele: 

 adoptarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.113 din 

17.06.2010 privind executorii judecătorești (Legea privind organizarea judecătorească); 

 adoptarea proiectului de lege privind modificarea Codului de executare (art.37), Codului 

contravențional (art.318; 319; 421). 

 

9) Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova – 

ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a actului legislativ nu a fost stabilită 

necesitatea revizuirii acestui act. Cadrul normativ secundar este funcțional. 

 

10) Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

– ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a actului legislativ nu a fost stabilită 

necesitatea revizuirii acestuia. Cadrul normativ secundar este funcțional. 

 

11) Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare – în scopul 

optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi introduse următoarele 

modificări și completări în legea monitorizată: 

 completarea articolului 1 cu prevederi privind scopul legii; 

 excluderea din art. 3, alineatului (2); 

 aexcluderea din art.4, litera g); 

 completarea art.6, alin. (4); 

 completarea art.8, lit. c) 

Totodată urmează a fi elaborate și aprobate modificările la Hotărîrea Guvernului nr. 

1036 din 17.09.2007 pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare 

și evidență a taxelor consulare și a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate 

contra plată. 
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12) Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova – monitorizarea procesului de implementare a actului legislativ a 

stabilit că cadrul normativ secundar este adoptat în întregime și nu necesită a fi completat. 

 

13) Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi 

la fertilizanţi – în scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi 

elaborate următoarele acte normative: 

 elaborarea și adoptarea Legii solului; 

 crearea Serviciului Pedologic de Stat (forma actului urmează a fi identificată); 

 includerea pe lîngă primării în statele de personal a unui agronom de protecție a plantelor 

(forma actului urmează a fi identificată); 

 crearea Fondului de rezervă a produselor de uz fitosanitar pentru situații excepționale 

(forma actului urmează a fi identificată). 

 

14) Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

– în scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi elaborate, aprobate 

și puse în aplicare următoarele acte normative: 

 proiectul H.G. privind procedura efectuării controalelor în domeniul siguranței alimentare 

și fitosanitare; 

 proiectul H.G. privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește procedura 

pentru marcarea și certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete și a produselor de 

origine animală destinate consumului uman; 

 proiectul H.G. pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind importul, exportul și 

comercializarea păsărilor domestice și ouălor pentru incubație; 

 înființarea prin act legislativ a Colegiului medicilor veterinari din Republica Moldova și 

adoptarea Codului deontologic Medical Veterinar. 

 

15) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – pentru o mai bună execuție a prevederilor legii, precum și atingerii scopurilor 

pentru care a fost elaborată urmează să fie elaborate și aprobate sau adoptate următoarele acte 

normative: 

 modificarea și completarea Legii nr. 1540 privind plata pentru poluarea mediului; 

 modificarea și completarea Instrucțiunii privind calculul plății pentru poluarea mediului 

în vederea întroducerii unor prevederi noi privind calculul plății pentru poluare pentru 

mărfurile stipulate în anexa nr. 8 la Lege; 

 elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a mecanismului de colectare a taxelor 

ecologice la import. 

 

16) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind  protejarea patrimoniului 

arheologic - Urmare analizei Dispoziţiilor finale şi tranzitorii ale legii constatăm că, 

mecanismul juridic aferent cadrului normativ secundar este pus în aplicare doar parţial. 

Pentru aducerea actelor normative în concordanţă cu Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010, 

Ministerul Culturii a elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte 
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legislative, care se referă la Codul contravenţional şi Codul penal al Republicii Moldova, şi 

care va fi transmis spre examinare Guvernului în trimestrul I al anului 2012. 

Ministerul Culturii va elabora şi va aproba în ordinea stabilită următoatrele acte 

normative secundare referitoare la implementarea Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 

privind protejarea patrimoniului arheologic, pentru a fi puse în aplicare: 

 Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică;  

 Regulamentul privind Repertoriul arheologic naţional; 

 Regulamentul privind Registrul arheologic naţional; 

 Regulamentul cadastrului arheologic; 

 Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic; 

 Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova; 

 Registrul arheologilor din Republica Moldova; 

 Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova. 

 

17) Legea 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-

naturale  „Orheiul Vechi” – în rezultatul monitorizării actului legislativ nu au fost 

identificate necesități sau propuneri de modificare a cadrului normativ secundar. 

 

18) Legea nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în 

sănătate – în urma monitorizării procesului de implemetare a actului legislativ nu au fost 

identificate necesități sau propuneri de modificare a cadrului normativ secundar.  

 

19) Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală – în rezultatul monitorizării actului legislativ nu au fost identificate 

necesități sau propuneri de modificare a cadrului normativ secundar. 

 

20) Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport – în 

scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi elaborate, aprobate și 

puse în aplicare următoarele acte normative: 

 Regulamentul de avizare a constituirii structurilor sportive; 

 Regulamentul de acreditare a Federațiilor Sportive; 

  Sistemul informațional automatizat ,,Registrul de Stat al Sportului; 

 Regulamentul privind evaluarea sistemului de învățămînt în domeniul culturii fizice și 

sportului. 

Necesită a vi revizuit și completat Regulamentul de organizare și funcționare a 

federațiilor sportive naționale. 

Totodată, în procesul consultării părților iteresate, au fost analizate opiniile și 

propunerile prezentate, astfel a fost identificată necesitatea completării unui articolelor 13, 

16, 17 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999.  
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21) Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009 privind aprobarea Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 2009-2013 – în vederea impulsionării sporirii gradului de 

implementare a obiectivelor propuse în Strategie legea urmează a fi supusă unei reactualizări. 

Astfel, urmează a fi stabilit care autorități vor fi responsabile de finalizarea obiectivului 2.3. 

”susținerea familiilor tinere”, acțiunile 30 și 31. În același timp se recomandă revizuirea 

Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru tineret pe anii 2009-

2013 Anexa nr 2. aprobat prin Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009. 

 

22) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat – nu necesită măsuri de revizuire. Se propune analizarea 

posibilității abrogării Legii nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică deoarece 

prevederile acesteia sunt căzute în desuetudine și vin în contradicție cu Legea nr. 451-XV din 

30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. 

 

23) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – în scopul 

optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi elaborate următoarele acte 

normative: 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind licitația electronică; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind dialogul competitiv; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind acordul-cadru; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind procedurile negociate; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind sistemele dinamice de achiziție. 

Totodată este necesară aprobarea cadrului normativ secundar pentru optimizarea 

punerii în aplicare a articolului 33 din actul legislativ monitorizat. Urmează a fi modificată și 

completată legea în vederea aplicării corecte a articolului 44. în acest sens considerăm 

oportun elaborarea unui proiect pentru modificarea și completarea legii monitorizate. 

 

24) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – în scopul 

optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi: 

 elaborat proiectul de lege și cadrului juridic secundar privind modificarea și completarea 

actului legislativ monitorizat, în ceea ce ține de implementarea unui sistem eficient de 

autoreglementare a profesiei de auditor și control al calității lucrărilor de audit; 

 elaborat proiectul de modificare și completare a art. 20, alin. (4) din legea monitorizată 

pentru corespunderea cu Legea 235-XVI din 20 iulie 2006. 

 

25) Legea nr. 1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a 

regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar - întru 

optimizarea aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi elaborat proiectul de 

modificare și completare a legii monitorizate, în vederea art. art. 9, 18, 20, 21, 22. 
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26) Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi 

geoinformatică – în scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor actului 

legislativ monitorizat urmează a fi elaborate următoarele acte normative: 

 elaborarea mecanismului de sancționare pentru distrugerea punctelor Rețelelor Geodezice 

de Stat; 

 mecanismul de efectuare a expertizei geodezice. 

În urma monitorizării a fost identificată necesitatea introducerii unor completări în 

textul legii la art. 1,3, 7-10, 13 și 15. În același timp, constatăm că odată cu elaborarea 

propunerilor de completare a legii, aceasta urmează a fi ajustată la acquis-ul comunitar. 

 

27) Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor – 

monitorizarea procesului de implementarea a actului legislativ a stabilit faptul că din 

momentul adoptării nu a fost aprobat cadrul juridic secundar. În același timp din informațiile 

organului competent pentru monitorizare a fost evidențiat că nu au fost alocate sume 

financiare și materiale necesare pentru buna funcționare a legii. 

A fost stabilită necesitatea modificării şi revizuirii articolului 20 alin. (2) şi (3) din 

legea moitorizată în vederea  ajustării acesteia la situaţia actuală. În ceea ce privește 

propuneri pentru aprobarea cadrului juridic secundar Biroul Național Relații Interetnice 

urmează să înainteze propuneri suplimentare. 

 

28) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti – ca rezultat al monitorizării au fost identificate 

propuneri în vederea modificării cadrului normativ pentru optimizarea aplicării legii 

monitorizate. Astfel, pentru completarea cadrului juridic secundar se propune: 

 elaborarea și aprobarea actului normativ care ar stabili modul de evaluare a gradului de 

cunoaștere a limbii de stat. 

În același timp, au fost identificate propuneri de modificare a legii monitorizate, în 

vederea optimizării aplicării acesteia: 

 se propun spre completare și modificare articolele 6, 21, 27 și 29 al legii privind 

funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldovenești; 

 se propune revizuirea și modificarea termenilor deja inexistenți, cum ar fi: ”RSS 

Moldovenească”, ”Constituția RSSM” etc. 

 

29) Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea activităţii  turistice în Republica Moldova – în urma monitorizării procesului 

de implemetare a actului legislativ nu au fost identificate necesități sau propuneri de 

modificare a cadrului normativ secundar. În același timp, a fost stabilită necesitatea 

modificării și completării legii monitorizate la situația actuală, conform propunerilor 

parvenite în procesul de consultare. 
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30) Legea nr. 90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei – în urma monitorizării procesului de implemetare a actului legislativ nu au fost 

identificate necesități sau propuneri de modificare a cadrului normativ secundar, dat fiind 

faptul că proiectele de modificare și completare a cadrului normativ și se află la diferite etape 

de examinare. 

 

31) Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 – În prezent cadrul juridic 

secundar este incomplet și necesită a fi aprobat. În acest sens se propune elaborarea şi 

aprobarea: 

1. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice Civile, examinarea căruia a fost suspendată de către 

Guvern; 

Respectiv, pentru aducerea în concordanţă a actelor normative subordonate Legii se propune, 

în acest context, de a abroga Hotărârea nr. 1057 din 19.10.98. 

2. Proiectului hotărîrii Guvernului “Cu privire la tarifele (taxele) aeroportuare şi de 

navigaţie aeriană” (care prevede modalitatea de reglementare a tarifelor (taxelor) 

aeroportuare şi de navigaţie aeriană, modul de calculare şi aplicare a acestora, precum şi 

spectrul de cazuri cînd poate fi aplicată scutirea de aceste tarife (taxe), prin care să se aprobe:  

 Regulamentul cu privire la tarifele (taxele) aeroportuare şi navigaţie aeriană, 

 Lista tarifelor (taxelor) aeroportuare şi navigaţie aeriană, 

 Condiţiile de aplicare a tarifelor (taxelor) aeroportuare şi navigaţie aeriană, 

 Programul de stimulare a companiilor aeriene, care efectuează zboruri în Aeroportul 

Internaţional Chişinău. 

 

32) Legea nr.169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de 

monitorizare a procesului de implementare a Legii Legea nr.169 din 9 iulie 2010 pentru 

aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) nu a fost 

prezentat. Deși termenul limită pentru efectuarea monitorizării a fost stabilit în temeiul H.G. 

nr. 295 din 26.04.2011 pentru finele lunii iulie 2011, raportul nu a fost realizat și prezentat. 

 

33) Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea 

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia  şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa  

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011 – la 

moment cadrul juridic secundar al SNR este incomplet și se află în proces de completare. 

Conform Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei SNR este necesar să fie 

elaborate următoarele acte: 

 Regulamentul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului 

de fiinţe umane. Proiectul Regulamentului cu privire la identificare victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane este finalizat şi pregătit pentru 

adoptare. Regulamentul este un instrument operaţional de lucru pentru organele centrale 

de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, 
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administraţia publica locală, societatea civilă, organizaţiile interguvernamentale, 

prestatorii de servicii, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a 

acestora. Proiectul a trecut etapa oficială de avizare, fiind consultat şi cu principalii actori 

SNR. Acesta urmează a fi expediat Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului 

de Fiinţe Umane pentru examinare finală şi determinarea modalităţii de aprobare. 

 Regulamentul cu privire la protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane; 

 Regulamentul cu privire la protecţia victimelor martori ai traficului de fiinţe umane; 

 Regulamentul de activitate a EMD din cadrul SNR. 

 

34) Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” – ca rezultat al 

monitorizării procesului de implementare a actului normativ nu a fost stabilită necesitatea 

revizuirii acestuia sau a cadrului juridic secundar. 

 

35) Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea Planului 

naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea 

Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” nu a fost prezentat. Deși termenul limită pentru efectuarea 

monitorizării a fost stabilit în temeiul H.G. nr. 295 din 26.04.2011 pentru finele lunii iulie 

2011, raportul nu a fost realizat și prezentat. 

 

36) Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei” – ca rezultat al monitorizării procesului de 

implementare a actului normativ nu a fost stabilită necesitatea revizuirii acestuia sau a 

cadrului juridic secundar. 

 

37) Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în 

instituţiile de învăţămînt” – ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a 

actului normativ nu a fost stabilită necesitatea revizuirii acestuia sau a cadrului juridic 

secundar. 

 

38) Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei 

naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijirea al 

copilului pe anii 2007-2012 – monitorizarea procesului de implemetare a actului legislativ 

nu a identificat necesitatea modificării cadrului normativ secundar. 
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39) Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor 

măsuri de susţinerea a activităţilor pentru tineret” – pentru semestrul doi al anului 2011 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 

27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor măsuri de susţinerea a activităţilor pentru 

tineret” nu a fost prezentat.  

 

40) Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică 

şi/sau recreere” – ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a actului normativ 

nu a fost stabilită necesitatea revizuirii acestuia sau a cadrului juridic secundar. 

 

41) Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003 „Cu privire la implementarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” – în urma monitorizării 

procesului de implemetare a actului legislativ nu au fost identificate necesități sau propuneri 

de modificare a cadrului normativ secundar. 

 

42) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(în partea ce ţine de aplicarea prevederilor art. 208-220 şi art. 407) – În cazul dat 

procesul de monitorizare s-a focusat asupra aplicării unor articole separate din cadrul Codului 

Contravențional (în continuare - CCRM), și anume art. 208 – 220 și art. 407. Contravențiile 

prevăzute în art. 208-220 din CCRM au fost stabilite în baza art. 23 alin. (1) din Legea 

aviației civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997, unde sunt expres pevăzute faptele care constituie 

contravenții în domeniul aviației civile. 

Dat fiind faptul lipsei organului constatator (agentului constatator) în cazul 

contravențiilor în domeniul aviației civile, este prioritară și necesară modificarea și 

completarea art. 407 din actul legislativ monitorizat.  

 

43) Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 – pentru semestrul doi al 

anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codul transporturilor 

auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 nu a fost prezentat. 

 

44) Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică – 

monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 92 a scos în evidență necesitatea 

prioritară de modificare și completare însăși a actului monitorizat și ulterior a cadrului 

normativ secundar. Se propune elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 92 în vederea modificării articolelor 2, 4, 6 alin. (1), (2), 12 alin. (4), 

15 alin. (4), 19 lain. (4), 20 (2), 23 alin. (1), 26 alin. (1), 28 alin. (1) și (2), 31, în 

corespundere cu amendamentele la Anexa 17 ”Securitatea” (ediția a 9-a din martie 2011) la 

Convenția de la Chicago, precum și modificării art. 23 alin. (1), din Lege în vederea 
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completării listei echipamentelor de securitate utilizate în aeroporturi. Completarea art. 19 cu 

prevederi referitoare la transportarea persoanelor în baza Acordurilor de readmisie încheiate 

de către Guvernul Republicii Moldova cu alte state.  

 Concomitent, urmează a fi creat un grup de lucru în vederea elaborării cadrului juridic 

secundar, cum ar fi: 1) proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la Programul Național de 

control al calității în domeniul securității aeronautice, 2) aprobarea proiectului 

Reglementărilor aeronautice civile RAC-AVSEC ”securitatea aeronautică” la moment acest 

proiect se află în proces de avizare.  

 

45) Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior – 

monitorizarea procesului deimplementare a Legii nr. 231 a constatat că cadrul juridic 

secundar este la moment incomplet și se află în proces de elaborare sau avizare. Astfel, pînă 

în prezent a fost aprobată doar H.G. nr. 931 din 8 decembrie 2011 cu privire la desfășurarea 

comerțului cu amănuntul. Cealaltă parte a cadrului normative secundar se află la nivel de 

proiect: 1) proiectul h.G. cu privire la desfășurarea comerțului cu ridicata; 2) proiectul h.G. 

cu privire la desfășurarea comerțului în piețe; 3) proiectul h.G. cu privire la instituirea 

ghișeului unic la eliberarea autorizațiilor în comerț; 4) proiectul h.G. cu privire la pregătirea 

profesională a angajaților în domeniul comerțului. 

 

46) Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător – 

pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a 

Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător nu a fost 

prezentat.  

 

47) Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat – monitorizarea procesului de implementarea a actului legislativ a identificat necesitatea 

modificării şi revizuirii Statutului juridic nedefinitivat al CNAJGS. Se impune modificarea 

cadrului legal în partea ce ţine de aparatul administrativ al CNAJGS, deoarece  acestui organ 

chemat să asigure  administrarea sistemului  de   asistenţă   juridică îi lipseşte capacitatea 

administrativă de a răspunde provocărilor şi constrîngerilor legate de instituţionalizarea 

noului sistem.  Deşi legea prezumă autonomia Consiliului,  acesta rămîne din punct de  

vedere tehnic şi administrativ dependent de Ministerul Justiţiei. Bunele practici ale altor 

state, unde există organe separate care administrează schema de asistenţă juridică, relevă 

necesitatea unui aparat   administrativ   în   susţinerea   eforturilor   privind   administrarea   

şi   gestionarea   asistenţei juridice. 

De menţionat, că în acest sens la moment deja sunt întreprinse măsurile 

corespunzătoare de către Ministerul Justiţiei. Este elaborat un proiect de modificare şi 

completare a legislaţiei privind asistenţa juridică garantată de stat care prevede norme noi 

pentru aparatul administrativ al CNAJGS şi pentru asistenţa juridică garantată de stat în 

cauzele non-penale, care la moment se află în proces de avizare de către instituţiile şi 
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autorităţile abilitate, după care va fi prezentat Guvernului spre aprobare şi, respectiv 

Parlamentului spre examinare şi adoptare în modul stabilit.  

 

48) Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune - monitorizarea 

procesului de implementare a legislației a identificat necesitatea completării cît a actului 

legislativ atît și a cadrului normativ secundar. În urma procesului de monitorizare au fost 

identificate un șir complex de propuneri de ordin legislativ și normativ. Din acest considerent 

propunerile detaliate sunt expuse exhaustiv în Raportul de monitorizare a implementării 

Legii nr. 8 pe site-ul Ministerului Justiției și nu în prezentul Raport. 

 

49) Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie – întru atingerea pe deplin a scopului prezentei Legii urmează a fi revăzute şi 

modificate actele autorităţilor publice locale pentru stabilirea unei practici uniforme şi 

corecte sub aspect legal. 

 

50) Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură nu a fost prezentat.  

 

51) Legea nr. 1100-XVI din 30 iulie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 

alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – monitorizarea procesului de implementare a 

legislației a identificat necesitatea completării cît a actului legislativ atît și a cadrului 

normativ secundar. 

În acest context, se propune elaborarea unui proiect de lege pentru introducerea 

modificării și completării Legii 1100: 

a) introducerea noțiunii de bere, restricțiile privind producerea și comercializarea berii, 

publicitatea berii ca producție alcoolică; 

b) revizuirea normelor ce vizează fabricarea alcoolului etilic; 

c) revizuirea și modificarea procesului de certificare a aclcooluluietilic și producției 

alcoolice; 

d) revizuirea și modificarea procesului de obținerea alcoolului etilic de către agenții 

aconomici care nu dețin licența pentru fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției 

alcoolice. 

e) se propune completarea Codului Contravențional al R.M. cu stabilirea sancțiunii pentru 

utilizarea sticlei returnabile, fapt interzis de art. 5, alin. (2), lit. g) al Legii cu privire la 

fabricarea și circulația alcoolului etilic. 
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f) se propune completarea Codului Contravențional al R.M. cu stabilirea sancțiunii pentru 

comercializarea alcoolului etilic importat, fapt interzis de art. 24, alin. (1), al Legii cu privire 

la fabricarea și circulația alcoolului etilic. 

g) completarea Codului Penal al R.M. cu sancționare pentur fabricarea, transportarea și 

comercializarea alcoolului etilic și a producției alcoolice contrafacute, utilizarea la fabricarea 

băuturilor alcoolice a alcoolului etilic nociv. 

În același timp, se propune modificarea H.G. nr. 363 din 05.06.1995, prin care s-ar 

majora efectivul personalului cu 4 persoane (în total - 12) cu extinderea activității 

Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice prin delegarea unui 

reprezentant permanent în fiecare zonă geografică. 

 

52) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – pentru o mai bună execuție a prevederilor legii, precum și atingerii scopurilor 

urmează să fie elaborate și aprobate sau adoptate următoarele acte normative: 

 modificarea și completarea Legii nr. 1540 privind plata pentru poluarea mediului; 

 modificarea și completarea Instrucțiunii privind calculul plății pentru poluarea mediului 

în vederea întroducerii unor prevederi noi privind calculul plății pentru poluare pentru 

mărfurile stipulate în anexa nr. 8 la Lege; 

elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a mecanismului de colectare a taxelor 

ecologice la import. Astfel, Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului au elaborat un 

proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata 

pentru poluarea mediului. 

Scopul acestui proiect de lege a fost de a găsi o modalitate optimă de percepere a 

taxelor ecologice stabilite anterior şi soluţionarea dificultăţilor ce au apărut în procesul de 

achitare a acestor taxe. 

Proiectul a fost elaborat în coordonanţă cu legislaţia internaţională din domeniu şi cu 

asistenţa experţilor instituţiilor interesate. 

 

53) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic - Urmare analizei Dispoziţiilor finale şi tranzitorii ale legii constatăm că, 

mecanismul juridic aferent cadrului normativ secundar este pus în aplicare doar parţial. 

Pentru aducerea actelor normative în concordanţă cu Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010, 

Ministerul Culturii a elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care se referă la Codul contravenţional şi Codul penal al Republicii Moldova, şi 

care va fi transmis spre examinare Guvernului în trimestrul I al anului 2012. 

Ministerul Culturii va elabora şi va aproba în ordinea stabilită următoatrele acte 

normative secundare referitoare la implementarea Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 

privind protejarea patrimoniului arheologic, pentru a fi puse în aplicare: 

 Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică;  

 Regulamentul privind Repertoriul arheologic naţional; 

 Regulamentul privind Registrul arheologic naţional; 
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 Regulamentul cadastrului arheologic; 

 Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic; 

 Regulamentul privind Registrul arheologilor din Republica Moldova; 

 Registrul arheologilor din Republica Moldova; 

 Codul deontologic al arheologilor din Republica Moldova. 

 

54) Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA – urmare monitorizării procesului de implemetare a actului legislativ nu au fost 

identificate necesități sau propuneri de modificare a cadrului normativ secundar. După 

procesul de monitorizare Ministerul Sănătăţii, a iniţiat modificarea actului legislativ. 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 23 din 16 februarie 2007 cu 

privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA după avizarea de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, sindicate,  patronate şi structuri internaţionale 

a fost remis Guvernului spre examinare. 

 

55) Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi 

planificare familială – pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii 

reproductive şi planificare familială nu a fost prezentat. 

 

56) Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice nu a fost prezentat. 

 

57) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – în scopul 

optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi elaborate următoarele acte 

normative: 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind licitația electronică; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind dialogul competitiv; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind acordul-cadru; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind procedurile negociate; 

 elaborarea și aprobarea Regulamentului privind sistemele dinamice de achiziție. 

Totodată este necesară aprobarea cadrului normativ secundar pentru optimizarea 

punerii în aplicare a articolului 33 din actul legislativ monitorizat. Urmează a fi modificată și 

completată legea în vederea aplicării corecte a articolului 44. în acest sens considerăm 

oportun elaborarea unui proiect pentru modificarea și completarea legii monitorizate. 

 

58) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – în scopul 

optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi: 



 67 

 elaborat proiectul de lege și cadrului juridic secundar privind modificarea și completarea 

actului legislativ monitorizat, în ceea ce ține de implementarea unui sistem eficient de 

autoreglementare a profesiei de auditor și control al calității lucrărilor de audit; 

 va fi elaborat proiectul de modificare și completare a art. 20, alin. (4) din legea 

monitorizată pentru corespunderea cu Legea 235-XVI din 20 iulie 2006. 

 

59) Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile – în scopul optimizării aplicării legii și atingerii obiectivelor urmează a fi: 

 revizuită H.G. nr. 61 din 29.01.1999 pentru aprobarea Regulamentul cu prvire la 

formarea bunurilor imobile; 

 exlcus art. 21, alin. (7), din legea monitorizată; 

 abrogată H.G. nr. 677 din 11.07.2005 cu privire la aprobarea modelului Certificatului 

asupra bunului imobil format. 

 

60) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova – ca rezultat al monitorizării au fost identificate 

propuneri în vederea modificării cadrului normativ pentru optimizarea aplicării legii 

monitorizate. Astfel, pentru completarea cadrului juridic secundar se propune: 

 elaborarea și aprobarea actului normativ care ar stabili modul de evaluare a gradului de 

cunoaștere a limbii de stat. 

În același timp, au fost identificate propuneri de modificare a legii monitorizate, în 

vederea optimizării aplicării acesteia: 

 se propun spre completare și modificare articolele 6, 21, 27 și 29 al legii privind 

funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldovenești; 

 se propune revizuirea și modificarea termenilor deja inexistenți, cum ar fi: ”RSS 

Moldovenească”, ”Constituția RSSM” etc. 

 

61) Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 „Privind expertiza 

anticorupţie a proiectelor de actele legislative şi normative” – reieșind din cele relatate în 

punctele anterioare conchidem că mecanismul juridic al actului monitorizat a fost pus în 

aplicare la un nivel de circa 85%. Pentru a asigura o aplicabilitate de 100% a acestuia este 

necesar de a finisa procedura de avizare a proiectului de act normativ (pentru modificarea și 

completarea H.G. nr. 977 din 23.08.2006) eaborat de CCCEC și de expediat Guvernului spre 

aprobare. 

 

62) Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea 

Programului Naţional de Facilitare a Transporturilor Aeriene” -– ca rezultat al 

monitorizării au fost identificată necesitatea primordială de modificare însăși a actului 

normativ monitorizat și numai după examinarea posibilității completării cadrului juridic 

secundar. 
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 În acest context, urmează a fi creat un grup de lucru în vederea elaborării 

modificărilor la actul normativ, unde vor fi luate în considerare propunerile parvenite în 

procesul de monitorizare, și anume: 

a) se propune modificarea Programului național de facilitare a trasporturilor aeriene în 

conformitate cu amendamentele la Anexa 9 ”Facilitare” la Convenția de la Chicago și în 

conformitate cu prevederile Legii aviației civile care stabilesc atribuțiile autorităților publice 

în domeniul facilitării transporturilor aeriene. 

b) revizuirea punctelor 21, 52, 53, 56, 72, 76, 77, 78, 93, 105, 251, 329, 330 din Programul 

național de facilitare a transporturilor aeriene în concordanță cu prevederile Legii nr. 200 din 

16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu 

privire la intrarea și ieșirea în Republica Moldova și Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind 

actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. 

c) ajustarea Programului la prevederile Codului vamal, Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu 

privire la modul de ntroducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de 

către persoane fizice și H.G. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a destinațiilor vamale prevăzute Codul Vamal al R.M. 

 

 

 

63) Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 30 august 2007 „Privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012” – ca rezultat al monitorizării 

au fost identificate propuneri în vederea completării cadrului juridic secundar în scopul 

optimizării legii monitorizate. Astfel, pentru completarea cadrului juridic secundar se 

propune elaborarea și aprobarea în regim de urgență a: 

 proiectului hotărîrii Guvernului privind crearea și organizarea funcționării Autorității 

Aeronautice Civile; 

 proiectul hotărîrii Guvernului privind lichidarea ASAC. 

 

64) Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 4 decembrie 2002 „Pentru aprobarea 

normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” – ca 

rezultat al monitorizării procesului de implementare a actului normativ nu a fost stabilită 

necesitatea revizuirii acestuia sau a cadrului juridic secundar. 

 

65) Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 2 septembrie 2003 “Cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015” 

– urmare monitorizării procesului de implementare a prezentului act normativ s-a ajuns la 

concluzia necesității revizuirii intergale a Strategiei și elaborării unui Plan de acțiuni realist și 

cu indicatori de performanță. La nivel instituțional se impune necesitatea perfecționării 
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mecanismului de implementare a politicii statului în domeniul turismului, iar Agenția 

Turismului a Republicii Moldova va veni cu propuneri concrete. 

 

66) Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 30 octombrie 2009 „Cu privire la Proiectul-

pilot pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale” – ca 

rezultat al monitorizării procesului de implementare a actului normativ nu a fost stabilită 

necesitatea revizuirii acestuia sau a cadrului juridic secundar. 

 

67) Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională” – raportul de monitorizare prezentat nu 

conține informația necesară. 

 

68) Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 iulie 2010 „Cu privire  la aprobarea 

Documentului unic de program pentru anii 2010-2012” – Raportul de monitorizare 

prezentat nu conține careva informații sau analize privind necesitatea adoptării cadrului 

juridic secundar. 

 

Punctul 2.4.2. 

Concluzii generale privind identificarea, adoptarea  

și aplicarea cadrului juridic secundar 

 

Monitorizarea procesului de implementare a cadrului legislativ a făcut posibilă 

evidențierea și punerea pe listă a circumstanțelor care cauzează inaplicabilitatea lor. Una din 

principalele cauze generatoare de inaplicabilitatea actelor monitorizate este lipsa sau calitatea 

neadecvată a cadrului juridic secundar, care de fapt asigură mecanismul de punere în aplicare 

a acestor acte și gradul de suficiență a resurselor materiale, financiare și umane pentru 

funcționarea cadrului normativ supus monitorizării.  

Analiza complexă a rapoartelor de monitorizare a procesului de implementare a 

legislației a stabilit actele normative monitorizate care necesitată modificare și completare, 

precum și adoptarea actelor normative noi sau de modificare a celor deja existente în scopul 

creării unui cadru juridic secundar adecvat și eficient. Aplicarea eficientă și uniformă a 

cadrului normativ monitorizat necesită elaborarea și adoptarea (aprobarea) a 72 acte 

normative și legislative noi, modificarea și completarea a 32 acte legislative, modificare și 

completare a 9 acte normative, abrogarea a 3 acte legislative și normative. În același timp a 

fost stabilit că nu este nevoie de intervenție în cazul a 15 acte legislative și normative, iar 

două rapoarte nu conțin iformația cu privire la necesitatea adoptării cadrului juridic secundar. 
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Analiza rapoartelor de monitorizare a implementării legislației a identificat indicatorii 

cantitativi privind necesitățile de modificare și completare a cadrului normativ monitorizat 

atît și a celui secundar, conform următoarelor date:  

 

1) este necesară elaborarea și adoptarea (aprobarea) a 72 acte normative și legislative   

    noi; 

2) modificarea și completarea a 32 acte legislative; 

3) modificarea și completarea a 9 acte normative; 

4) abrogarea a 3 acte normative și legislative; 

5) nu este nevoie de intervenție în cazul a 15 acte legislative și normative; 

6) nu conțin informația necesară 2 Rapoarte. 

 

PARAGRAFUL 2.5. 

Cauzele care generează inaplicabilitatea actelor normative monitorizate 

 

În sensul prezentului Raport, circumstanțele care creează efecte negative în procesul 

de aplicare a actului normativ sau a unui compartiment al acestuia, reprezintă - cauze care 

generează inaplicabilitatea actelor normative monitorizate. Aceste cauze (circumstanțe) au 

fost identificate reieșind din informația analizată în Capitolul II, Paragraful 2.2., 2.3. și 2.4. 

Pentru a analiza și stabili esența circumstanțelor generatoare de inaplicabilitate a normelor 

juridice, în paragraful următor vom efectua o analiză mai detaliată a fiecărui act în speță. 

 

Punctul 2.5.1.  

Analiza succintă a cauzelor care generează  

inaplicabilitatea actelor normative monitorizate 

 

1) Codul silvic adoptat prin Legea nr. 887- XIII  din 21 iunie 1996 – în scopul 

asigurării acțiunii actului legislativ monitorizat urmează a fi creat un grup de lucru pentru 

elaborarea unui proiect pentru un nou cod silvic, adaptat la noile realități pentru 

reglementarea relațiilor sociale din domeniul silvic. 
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2) Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale – Analizînd 

rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislației, nu s-au constatat 

circumstanțe care generează inaplicabilitatea legii. 

 

3) Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător (sub aspectul modificărilor şi completărilor operate prin 

Legea nr. 176 din 15 iulie 2010) – analizînd rezultatele monitorizării procesului de 

implementare a actului legislativ, au fost identificate principalele cauze generatoare de 

inaplicabilitate. Pentru eliminarea acestor circumstanțe urmează a fi revizuit și completat 

cadrul normativ secundar, relatat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 3) din prezentul 

Raport.  

 

4) Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale – în 

procesul de monitorizare a implementării legii nu au fost depistate careva cauze de 

inaplicabilitate, însă, întru optimizarea atingeri obiectivelor se propune completarea și 

modificarea cadrului normativ secundar expus detaliat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., 

alineatul 4) din prezentul Raport. 

 

5) Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică – În 

procesul monitorizării implementării legii nu au fost stabilite careva cauze de inaplicabilitate 

a acesteia. A fost propusă examinarea posibilitatății renovării rețelelor electrice, care ar 

implica cheltuieli financiare de circa 100 mil. Dolari SUA. În același timp, este necesar 

modificarea și completarea cadrului normativ conform informației stabilite în Paragraful 2.4., 

Punctul 2.4.1., alineatul 5). 

 

6) Legea nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică – monitorizarea 

procesului de implementare a legii nu a depistat careva impedimente în procesul de 

executare, însă aceasta nu este pe deplin funcțională pînă la elaborarea și implementarea 

mecanismului juridic aferent cadrului normativ secundar analizat detaliat în Paragraful 2.4., 

Punctul 2.4.1., alineatul 6) din prezentul Raport. 

 

7) Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere – Principala cauză de 

neaplicare, identificată de instanțele de judecată, instituțiile de arbitraj, mediatori și autorități 

publice este lipsa de informare a societății despre modalitatea de funcționare, avantaje și 

procedura aplicată în cazul recurgerii la mediere. Totodată, se regăsește și insuficiența 

implicării instanțelor de judecată, a Consiliului de mediere, a mediatorilor la promovarea 

instituției medierii, precum și lipsa unei strategii concrete realizată și implementată de către 

Guvern la acest capitol, numărul insuficient de instituţii de mediere şi mediatori, nivelul jos 

de pregătire a mediatorilor autorizaţi, cadrul legal imperfect şi altele. 

8) Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti – monitorizarea 

procesului de implementare a legii a identificat necesitatea revizuirii și modificării cadrului 

juridic secundar, conform Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1. alineatul 8). A fost constatată 

necesitatea de a întreprinde măsurile necesare, în scopul: 
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 Optimizării funcționării Colegiului disciplinar al Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești; 

 Revizuirea anexei privind cheltuielile de executare, acestea deseori depășind suma 

datoriilor debitorilor. Astfel, fiind încălcat principiul proporționalității dintre interesele 

publice și cele private. 

Unele entități participante la procedura de executare s-au confruntat cu problema 

achitării taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, fiind stabilite pentru 

unele acțiuni care de facto nu au fost realizate de către executorul judecătoresc. De asemenea, 

în lipsa unei plafonări privind modalitatea de calculare a onorariului s-a constatat stabilirea 

onorariilor exagerate și neproporționale muncii prestate. Referitor la activitatea propriu-zisă a 

executorului judecătoresc, obiecțiile vizează mai mult pe respectarea regulilor de conduită 

morală, decît cea profesională, avînd tendința de a considera în unele cazuri, cel puțin 

exagerată intervenția executorilor judecătorești, și anume  atitudinea manifestată prin 

impertinență.       

 

9) Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova – 

Monitorizarea procesului de implementare a legii nu a depistat careva impedimente în 

procesul de executare. 

 

10) Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

– Monitorizarea procesului de implementare a legii nu a depistat careva impedimente în 

procesul de executare. 

 

11) Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare – 

monitorizarea procesului de implementare a legii a identificat necesitatea revizuirii și 

modificării cadrului juridic, conform Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1. alineatul 11). În același 

timp, a fost constatată necesitatea angajării prin contract a personalului tehnic în cadrul 

secțiilor consulare, în scopul suplinirii capacității resurselor umane pentru realizarea legii la 

nivel maxim. 

 

12) Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova – principalele cauze de neaplicabilitate a legii sunt cele de ordin 

legislativ. Principalul factor pe dimensiune legislativă este lipsa unei descrieri clare a 

întregului ciclu de program și de proiect, începînd cu elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Regională și pînă la selectarea proiectului Documentului Unic de Program/Planului Anual de 

Investiții.  

 

13) Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi 

la fertilizanţi – analiza rezultatelor monitorizării procesului de implementare a legislației, a 

identificat două cauze esențiale care generează inaplicabilitatea prevederilor legii. Pentru 

atingerea obiectivelor legii monitorizate urmează a fi revizuit și modificat cadrul juridic 
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secundar conform propunerilor stabilite în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 13). În 

același timp, necesită identificarea mijloacelor financiare pentru efectuarea de cartare 

agrochimică din Programului Complex de valorificare a terenurilor degradate și sporirea 

fertilității solurilor. Totodată crearea unei noi structuri privind monitorizarea și gestionarea 

solurilor va ridica valoarea de implementare a legii la circa 10 mln. lei. 

 

14) Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

– analiza rezultatelor monitorizării procesului de implementare a legislației, a identificat 

cauzele esențiale care generează inaplicabilitatea prevederilor legii. Reieșind din conținutul 

raportului de monitorizare a legii respective, nu au fost relatate alte circumstanțe decît cele de 

ordin legislativ și instituțional. Pentru atingerea obiectivelor legii monitorizate urmează a fi 

revizuit și modificat cadrul juridic secundar conform propunerilor stabilite în Paragraful 2.4., 

Punctul 2.4.1., alineatul 14).  

 

15) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – s-au stabilit două categorii de cauze care împiedică aplicarea actului legislativ 

monitorizat. Prima - necesitatea creării unui sistem de colectare separată şi prelucrarea a 

deşeurilor, sistem care la momentul actual nu exista, în același timp implică cheltuieli 

financiare. A doua - urmează a fi modificat și completat cadrul normativ, analizat detaliat în 

Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 15) din prezentul Raport. 

 

16) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind  protejarea patrimoniului 

arheologic – este important de menţionat, că Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind 

protejarea patrimoniului arheologic, cu toate că este una funcţională, implementarea 

prevederilor acesteia nu este posibilă în deplină măsură fără crearea Agenţiei Naţionale 

Arheologice, care va reprezenta nstituţia publică specializată, subordonată Ministerului 

Culturii, menită să asigure realizarea politicilor de stat în domeniul protejării şi valorificării 

patrimoniului arheologic naţional. 

 

17) Legea 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-

naturale  „Orheiul Vechi” – principalele circumstanțe care generează inaplicabilitatea 

actului legislativ și reducerea gradului de atingere a scopurilor și obiectivelor acesteia sunt: 

a) reducerea esențială a statelor de personal (inclusiv lipsa personalului științific specializat); 

b) finanțarea insuficientă. 

 

18) Legea nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în 

sănătate – Analizînd rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislației, nu s-
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au constatat circumstanțe de inaplicabilitate a legii. Obiecții și litigii judiciare nu au fost 

înregistrate. 

 

19) Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală – problema principală în funcționalitatea actului legislativ reprezintă 

imperfecțiunea Mecanismului (procedurii) de includere în sistemul de asigurare obligatorie 

de asistență medicală (AOAM). În acest sens, Ministerul Sănătății și Compania Națională de 

Asigurări în Medicină urmează să vină cu propuneri de optimizare a mecanismului respectiv.  

 

20) Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport – 

Monitorizarea procesului de implementare a legii a identificat necesitatea completării și 

modificării cadrului juridic secundar, conform propunerilor din Paragrafului 2.4., Punctul 

2.4.1. alineatul 20). În același timp, a fost popus crearea mecanismului juridic de scutire de 

TVA a operatorilor economici pentru sumele care au fost transmise cu titlu de donație sau 

sponsorizări în favoarea cluburilor, federațiilor și asociațiilor sportive. 

 

21) Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009 privind aprobarea Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 2009-2013 – principalele cauze care generează inaplicabilitatea 

prevederilor legii sunt mijloacele financiare care sunt insuficiente la nivelul Administrației 

Publice Locale. Astfel, putem concluziona că unele costuri cum ar fi instituirea noilor 

structuri privind politica de cadre calificate în domeniul tineretului în cadrul autorităților 

administrației publice locale ridică valoare de implementare a Legii monitorizate. O altă 

cauză ar fi revizuirea planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru 

tineret, încît să impulsioneze gradul de realizare aobiectivelor și să fie identificate mijloace 

financiare pentru implementare. 

 

22) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat – Analiza circumstanțelor care generează inaplicabilitatea 

actului legislativ monitorizat a identificat necesitatea completării cadrului juridic conform 

Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 22). O altă problemă esențială în implementarea 

legii monitorizate reărezintă insuficiența mijloacelor financiare necesare pentru elaborarea și 

implementarea sistemelor informaționale automatizate de importanță majoră. 

 

23) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – monitorizarea 

implementării legii respective a constatat necesitatea modificării cadrului juridic secundar, 

conform informației relatate în Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 23). Totodată 

urmează a fi elaborat și implementat proiectul Planului de acțiuni privind dezvoltarea 

achizițiilor publice pentru anii 2011-2013. 
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24) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – Analiza 

circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a identificat 

două probleme esențiale. Prima reprezintă necesitatea completării cadrului juridic, a doua 

fiind de ordin tehnic. 

Reieşind din gradul de executare și atingere a obiectivelor actului legislativ 

monitorizat, stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 24) și Paragraful 2.3., 

Punctul 2.3.1., alineatul 24), concluzionăm că controlul calității lucrărilor de audit, 

respectarea principiului independenței și confidialității în activitatea de audit nu sunt 

respectate, în special din lipsa specialiștilor corespunzători din cadrul Serviciului de control 

și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă 

Ministerul Finanțelor. 

Pentru perfecționarea cadrului legislativ urmează a fi elaborate proiectul legii și 

cadrul juridic secundar privind modificarea și completarea actului legislativ monitorizat, în 

ceea ce ține de implementarea unui sistem eficient de autoreglementare a profesiei de auditor 

și control al calității lucrărilor de audit și elaborarea proiectul de modificare și completare a 

art. 20, alin. (4) din legea monitorizată, pentru corespunderea cu Legea 235-XVI din 20 iulie 

2006. 

 

25) Legea nr. 1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a 

regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar – 

analiza circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a 

identificat două probleme esențiale. Prima reprezintă necesitatea modificării și completării 

însăși a actului monitorizat, a doua ținînd de lipsa cadrelor competente în cadrul APL-urilor 

în domeniul funciar. 

Odată cu transmiterea competențelor de la Agenția Relații Funciare și Cadastru către 

Consiliile raionale ceea ce privește implementarea prevederilor legale, au dus la deficiențe în 

executarea acestora. În prezent sunt executate real prevederile Capitolului II referitor la 

Cadastrul funciar. Motivul primordial este lipsa unui control (coordonare) centralizată la 

nivel național în vederea aplicării legii. În acest scop ar fi strict necesar un mecanism de 

ducere a evidenței cum Administrația Publică Locală implementează prevederile acestei legi. 

Totodată, ar fi necesar identificarea sau instruirea personalului din cadrul APL 

responsabil de domeniul funciar, dat fiind faptul antrenării frecvente la aceste posturi a 

persoanelor nespecializate în domeniu.  

 

26) Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi 

geoinformatică – Monitorizarea implementării acestui act a depistat circumstanțele care 

generează inaplicabilitatea actului legislativ și a identificat două probleme esențiale. Prima 

reprezintă necesitatea completării și modificării actului legislativ, precum și completarea 

cadrului juridic secundar, a doua fiind de ordin financiar. 
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Astfel, cu referință la completarea cadrului juridic în ceea ce privește inaplicabilitatea 

art. 3, alin. 1) standardizarea, evidența și reglementarea utilizării denumirilor geografice, nu a 

fost posibilă realizarea din cauza lipsei resurselor financiare. Astfel, nu a fost posibil crearea 

registrului denumirilor geografice și standardelor pentru informația geografică. 

 

27) Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor - Analiza 

cauzelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a identificat 

necesitatea completării legii conform Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 27), în 

domeniul ce ține de articolul 20 alin. (2) şi (3).  

Totodată, în  urma examinării procesului de implementare a Legii, este necesar de 

menţionat, că realizarea unor articole rămîne problematică, sau se realizează parţial, în 

special: art. 11, 12, 23, 24: art. 11 (informaţia cu caracter public care se referă nemijlocit la 

ocrotirea sănătăţii, la asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor, precum şi 

informaţia vizuală în instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, 

Procuraturii, în instituţiile medicale din municipii şi oraşe, în mijloacele de transport, în 

gările auto, feroviare şi fluviale, în aeroporturi, pe autostrăzi se perfectează în limba 

moldovenească, dar, după caz, la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, şi în altă 

limbă, în conformitate cu legislaţia în vigoare). Potrivit informaţiei obţinute, informaţia 

vizuală în raioanele republicii (cu excepţia UTA Găgăuzia şi raionului Taraclia), în special – 

în cadrul instituţiilor sociale (spitale, policlinici, oficiile de asigurare socială, gări auto, 

ministere şi alte instituţii statale), se perfectează mai mult în limba de stat, fără traducerea 

acesteia în alte limbi. În rezultatul monitorizării acestui articol s-a stabilit, că informaţia 

vizuală prezentată populaţiei, în special în ceea ce priveşte problemele asigurării medicale, 

tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi listele medicamentelor pentru distribuire 

preferenţială copiilor, invalizilor şi altor pături vulnerabile, drepturile şi obligaţiunile 

pacienţilor etc., sînt executate practic doar în limba de stat.  

art. 12 (persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul de a se adresa în instituţiile 

publice oral şi în scris, în limba moldovenească sau rusă, şi de a primi răspuns în limba în 

care au formulat adresarea). În prezent cazurile de nerespectare ale prevederilor art. 12 sînt 

mai mult o excepţie decît regulă. În acelaşi timp, cu toate că în acest domeniu există o 

dinamică pozitivă, sînt înregistrate cazuri cînd la cererea depusă de cetăţean în limba rusă, 

răspunsul este primit exclusiv în limba de stat. 

art. 23, 24 (persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul de reprezentanţă 

aproximativ proporţională în structurile puterii executive şi ale celei judecătoreşti de toate 

nivelurile, în armată, în organele de drept). Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti etnoculturale 

ale minorităţilor naţionale au menţionat faptul că reprezentanţa acestora în structura 

autorităţilor administraţiei publice centrale nu este aproximativ proporţională. Biroul Relaţii 

Interetnice la moment nu dispune de datele respective. De asemenea, în multe raioane 

reprezentanţa minorităţilor naţionale nu este aproximativ proporţională în structura organelor 

executive ale autorităţilor administraţiei publice locale.  
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28) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti – ca rezultat al monitorizării au fost identificate 

circumstanțele generatoare de inaplicabilitatea actului legislativ. În vederea asigurării 

implementării eficiente a prevederilor legale urmează a fi întreprinse următoarele acțiuni: 

1) de ordin normativ: 

 Actul legislativ necesită o revizuire complexă din considerentul că din momentul 

adoptării în anul 1989 nu a suferit careva modificări și la moment este depășită. Un 

exemplu elocvent ar fi chiar titlul legii care face trimitere la R.S.S.M. și nu denumirea 

oficială – Republica Moldova.  

 Se propune spre completare și modificare art. 15 al Legii privind funcționarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldovenești; 

 se propune revizuirea și modificarea termenilor în tot textul deja inexistenți, cum ar fi: 

”RSS Moldovenească”, ”Constituția RSSM” etc. 

 elaborarea și aprobarea actului normativ care ar stabili modul de evaluare a gradului de 

cunoaștere a limbii de stat. 

2) de ordin financiar: 

 alocarea mijloacelor financiare necesare pentru implementarea prevederilor actului 

legislativ (pentru crearea grupurilor pentru studierea limbii de stat, traducerea 

blanchetelor, antrenarea funcționarilor publici etc.) 

 

29) Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova – monitorizarea a stabilit mai 

multe circumstanțe care generează inaplicabiliatatea actului monitorizat. Prima – constă în 

lipsa investitorilor autohtoni și străini în sectorul turistic din țară. A doua – lipsa personalului 

calificat în domeniul turismului din raioanele din țară. Aceasta reprezintă o problemă în 

dezvoltarea turismului rural. 

 

30) Legea nr. 90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei – monitorizarea procesului de implementare a actului legislativ a scos în evidență o 

problemă esențială care cauzează inaplicabilitatea acestuia. Este o problemă de ordin tehnic 

și nu implică cheltuieli financiare. În prim plan este nerespectarea procedurii de expertiză 

anticorupție a autorilor actelor normative și legislative (aproximativ 20% din autori) și a 

procesului de transparență decizională deși este o procedură legală obligatorie.  

 

31) Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 – Monitorizarea procesului de 

implementare a legislației a scos în evidență mai mulți factori care generează inaplicabilitatea 

sau realizarea parțială a legii. Gradul redus de funcționalitate a actului monitorizat se 

datorează mai multor factori: 

a) Normativ - urmează a fi adoptat cadrul juridic secundar, conform prevederilor stabilite în 

Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alin. 31). 
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b) Material și financiar – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor fiind 

asigurat cu resurse financiare de la bugetul de stat şi dispunînd de o limită a efectivului de 

personal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009, este limitat în resursele 

necesare pentru realizarea atribuţiilor conferite prin Legea aviaţiei civile. Drept urmare, se 

menţionează necesitatea majorării capacităţii funcţionale a MTID prin majorarea efectivului 

limită de personal.  

c) Instituțional - La momentul actual Autoritatea Aeronautică Civilă se află în proces de 

creare de-facto şi se elaborează proiectul bugetului acestei autorităţi care conform art. 6 alin. 

(5) din Legea aviaţiei civile trebuie să fie aprobat de Guvern. Reieşind din cele menţionate, 

realizarea acţiunilor întreprinse va permite redresarea situaţiei. 

 

32) Legea nr. 169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de 

monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) nu a fost 

prezentat. Deși termenul limită pentru efectuarea monitorizării a fost stabilit în temeiul H.G. 

nr. 295 din 26.04.2011 pentru finele lunii iulie 2011, raportul nu a fost realizat și prezentat. 

 

33) Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea 

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia  şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa  

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011 – 

Monitorizarea procesului de implementare a legislației a scos în evidență mai mulți factori 

care generează inaplicabilitatea sau realizarea parțială a strategiei. Însă, gradul redus de 

funcționalitate a actului monitorizat care respectiv duce la atingerea parțială a scopurilor și 

oiectivelor se datorează mai multor factori și anume: 

a) Normativ - urmează a fi adoptat cadrul juridic secundar, care implică în sine elaborarea a 4 

regulamente, analizate mai detaliat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alin. 33). 

b) Material și financiar – insuficiența dotării personalului cu tehnică și încăperi de serviciu 

necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, întru implementarea în deplină măsură a strategiei. 

Dificultăţi create de insuficienţa resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale la nivel 

local este lipsa încăperilor de lucru şi a echipamentului. Dotarea insuficientă cu echipament 

şi resurse creează impedimente în procesul de documentare a cazurilor, de procesare şi 

schimb de informaţii. Astfel în cazul asistenţilor sociali comunitari, în lipsa calculatoarelor şi 

a accesului la internet, cazurile soluţionate la nivel de comunitate nu sunt incluse în baza de 

date corespunzătoare. În unele EMD-uri lipsesc condiţiile pentru păstrarea documentelor cu 

caracter confidenţial.  

c) Instituțional - urmează a fi îmbunătățit procesul de interacțiune și conclucrare a instituțiilor 

implicate în procesul de de protecţie a drepturilor omului, victimă şi potenţială victimă a 

TFU.  Este necesar subdezvoltarea serviciilor descentralizate la nivel local, inclusiv a celor 

prestate de ONG-uri şi centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime 

ale TFU, inclusiv a victimelor violenţei în familie. Subdezvoltarea resurselor şi serviciilor 
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juridice gratuite pentru beneficiarii SNR la nivel regional/local, iar la nivel de comunitate, în 

majoritatea cazurilor nu sînt jurişti, care ar putea oferi consultaţii (gratuite) acestor categorii 

de persoane. 

 

34) Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” - analiza 

circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a identificat 

două probleme esențiale. Drept problemă importantă rămîne finanţarea de la Bugetul de stat a 

activităţilor de  implementare a prezentului Program naţional. Dat fiind faptul ca domeniul 

asigurării egalităţii de gen este unul intersectorial, finanţarea acestuia urmează a fi efectuată 

din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele respective ale 

autorităţilor publice relevante şi din alte surse, conform legislaţiei.    

Un impact negativ asupra gradului de implementare a politicilor în domeniu este lipsa 

unităților gender la nivel de APL și se prezintă ca o lacună în Mecanismul instituțional 

național în domeniu (aspecte identificate în informațiile parvenite de APL). Informaţiile 

structurilor abilitate confirmă insuficienţa de resurse umane şi financiare adresate 

implementării Planului naţional. În pofida organizării multiplelor activităţi în domeniu la 

nivel local, o mare parte din responsabilităţi sunt puse pe seama ONG-lor şi organizaţiilor 

internaţionale. 

 

35) Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea Planului 

naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru 

aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea 

părinţilor pentru anii 2010-2011” nu a fost prezentat. 

 

36) Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei” – Analizînd rezultatele monitorizării procesului 

de implementare a legislației, nu s-au constatat circumstanțe care generează inaplicabilitatea 

actului normativ. 

 

37) Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în 

instituţiile de învăţămînt” – drept rezultat al monitorizării actului normativ, a fost stabilit că 

în linii mari sunt îndeplinite toate prevederile. Un impediment întru executarea la 100% a 

actului reprezintă insuficiența resurselor financiare pentru elaborarea și editarea materialelor 

didactice. 
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38) Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei 

naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijirea al 

copilului pe anii 2007-2012 – Analiza rezultatelor monitorizării procesului de implementare 

a legislației, nu a constatat circumstanțe care generează inaplicabilitatea actului normativ. 

 

39) Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor 

măsuri de susţinerea a activităţilor pentru tineret” – pentru semestrul doi al anului 2011 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 

27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor măsuri de susţinerea a activităţilor pentru 

tineret” nu a fost prezentat. 

 

 

 

40) Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică 

şi/sau recreere” – nu au fost identificate careva circumstanțe care cauzează inaplicabilitatea 

actului normativ, dat fiind faptul, acordării dreptului de arendă a terenurilor din fondul 

forestier, proprietate publică a statului, în baza contractului de arendă încheiat între arendator 

şi arendaş (beneficiar). 

 

41) Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003 „Cu privire la implementarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” – actul monitorizat se 

aplică în deplină măsură, iar cauze generatoare de inaplicabilitate nu au fost identificate. 

 

42) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(în partea ce ţine de aplicarea prevederilor art. 208-220 şi art. 407) – În cazul dat 

procesul de monitorizare s-a focusat asupra aplicării unor articole separate din cadrul Codului 

Contravențional (în continuare - CCRM), și anume art. 208 – 220 și art. 407. Contravențiile 

prevăzute în art. 208-220 din CCRM au fost stabilite în baza art. 23 alin. (1) din Legea 

aviației civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997, unde sunt expres pevăzute faptele care constituie 

contravenții în domeniul aviației civile. 

Principala circumstanță care generează inaplicabilitatea art. 407 alin. (4) și (5) din 

CCRM, și contravențiile stabilite la art. 208-215, 217-219 este faptul omiterii indicării 

agentului constatator în art. 407. Astfel, nu este specificat care din cele două organe de 

specialitate ale administrației publice în domeniul aerian Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor sau Autoritatea Aeronautică Civilă (care este abea în proces de 

formare) este în drept să examineze contravenții și să aplice sancțiuni. CCRM a omis 

indicarea agentului constatator, din acest considerent nu pot fi examinate contravențiile și 

aplicate sancțiuni.  
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43) Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 – pentru semestrul doi al 

anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului transporturilor 

auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 nu a fost prezentat. 

 

44) Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică – în vederea 

asigurării aplicării eficiente a legii monitorizate urmează a fi întreprinse următoarele măsuri: 

a) finalizarea reformei instituționale în domeniul aviației civile și fortificarea potențialului 

instituțional al recent createi Autorități Aeronautice Civile.  

b) este necesară inițierea unui proiect de lege privind modificarea Legii privind securitatea 

aeronautică, unde vor fi luate în considerare propunerile înaintate. 

c) crearea unei subdiviziuni în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor  responsabilă de securitatea aeronautică și asigurarea cu specialiști calificați în 

domeniu. 

 

45) Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior - analiza 

circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a identificat 

problemele esențiale. Aceste circumstanțe urmează a fi clasificate în categorii: 

a) normative - art. 14 este nefuncțional. Odată cu introducerea amendamentelor privind 

transferul competenței de a autoriza activitățile în ocmerț de la consiliile raionale la 

autoritățile publice locale de nivelul I, art. 14 a devenit nefunțional din motivul lipsei 

cadrului juridic de punere în aplicare a acestuia. Art. 15 este dificil aplicabil din motivul că 

termenul de 20 zile pentru examinarea cererii privind eliberarea autorizației de funcționare, 

precum și a actelor pentru aliberarea acesteia, generează dificultăți de realizare în timp a 

acestei sarcini. 

 

b) considerente financiare – actul legislativ implică costuri financiare suplimentare pentur o 

bună aplicabilitate, iar aceste cheltuieli se estimează la o valoare de circa 2 846 mii lei. Deși 

organul responsabil de monitorizare aduce această cifră, nu este argumentat detaliat în care 

domeniu ar fi necesară direcționarea acestei sume. 

c) insuficiența resurselor umane – se resimte la compartimentul ce ține de instituirea și 

funcționarea ghișeului unic la eliberarea autorizațiilor de funcționare în comerț, precum și 

crearea Sistemului Informațional în Comerț, deoarece în secțiile cu profil economic ale APL 

nu sunt prevăzute suficiente unități de personal.   
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46) Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător – 

pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a 

Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător nu a fost prezentat. 

 

47) Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat - analiza circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a 

identificat cîteva probleme esențiale. Se constată o serie de deficienţe în activitate, precum 

statutul juridic nedefinitivat al CNAJGS, cadrul legislativ ce necesită perfecţionare în acest 

sens, resurse limitate, volum crescînd de activitate cotidiană a colaboratorilor oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS, precum extinderea spectrului de servicii de asistenţă juridică 

garantată de stat din 01 ianuarie 2012. 

  În același timp, cu referință la Raportul de activitate în sistemul de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2010, care conform pct. 55 din Regulamentul 

CNAJGS, Consiliul Naţional întocmeşte, pînă la data de 1 martie, raportul anual de activitate 

în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, urmează a fi prezentat 

Ministerului Justiţiei, Guvernului şi Parlamentului prin urmare la moment raportul respectiv 

încă nu este întocmit și prezentat. 

 

48) Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune - Procesul de 

monitorizare a confirmat gradul redus de aplicare în practică а prevederilor Legii cu privire 

la probaţiune, realizarea incompletă a scopurilor invocate în procesul de elaborare şi 

adoptare a actului monitorizat. Subiecţii antrenaţi în evaluarea gradului de funcţionalitate a 

Legii cu privire la probaţiune au opinat asupra mai multor impedimente existente în 

dezvoltarea acestei instituţii în Republica Moldova: 

 lipsa de sensibilizare cu privire la probaţiune; 

 finanţarea insuficientă de la buget; 

 divergenţe în formarea şi calificările consilierilor de probaţiune; 

 divergenţe cu privire la rolul şi garanţiile principiului confidenţialităţii. 

 lipsa unor prevederi legale privind aducerea forţată în cazul în care benefciarul este dat în 

căutare, şi imposibilitatea suspendării termenului de executare a pedepsei. 

 lipsa unei baze de date a sancţiunilor contravenţionale,  

 colaborarea defectuoasă cu alte organizaţii. 

Printre alte lacune depistate în cadrul procesului de monitorizare menţionăm: 

 lipsa unor regulamente sau alte acte legislative, care ar reglementa concret mecanismul 

funcţionării serviciului de probaţiune; 

 lipsa cursurilor specializate de instruire profesională; 

 lipsa programelor de corijare comportamentală şi reabilitare pentru adulţi şi minori; 

 conlucrarea ineficientă şi deficitară cu organele administraţiei publice locale, direcţiile de 

asistenţă socială şi alte instituţii, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale ce activează în 

acest domeniu; 

 lipsa unor spaţii special amenajate şi separate pentru lucrul cu minorii; 

 finanţarea insuficientă, lipsa transportului, spaţiului pentru birouri.
1
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La acestea se mai adaugă: 

 fluctuaţia personalului este mare în special din cauza salariilor mici, care nu permit 

angajarea unor persoane capabile şi pregătite, în timp ce din acelaşi motiv sunt angajate 

persoane fără pregătire, absolvenţi tineri cu puţină experienţă şi deprinderi, în special jurişti, 

şi nu pedagogi sau psihologi. 

 majoritatea consilierilor de probaţiune au studii juridice şi în mare parte sunt absolvenţi ai 

facultăţilor de drept sau foşti colaboratori ai instituţiilor menţinerii ordinii de drept; 

 începătorii nu au pregătire specializată pentru diversele sarcini din cadrul serviciului de 

probaţiune;  

 fiind incluşi în diferite programe, volumul de lucru al consilierilor diferă semnificativ.  

 în unele cazuri instanţa impune condiţii care cu greu pot fi monitorizate, de ex. 

Monitorizarea respectării obligaţiei instanţei de judecată de anu se afla în locuri unde se 

consumă alcool sau să fie acasă înainte de ora 22:00.  

 lipsa softurilor şi hardurilor TI performante, pentru documentarea adecvată a cauzelor.  

 date statistice generale în domeniul statisticii nu sunt disponibile.  

 lipsa bazei de date comună, la nivel naţional; 

 Astfel că, se menţin a fi nerealizate următoarele prevederi ale Legii cu privire la 

probaţiune: 

 articolul 4. lit.d) – subiecţii probaţiunii nu participă la diverse programe, care erau 

necesar a fi elaborate şi desfăşurate de organul de probaţiune; 

 articolul 5. lit.f) – nu se desfăşoară programe individuale şi de grup, concentrate pe 

resursele din comunitate pentru soluţionarea problemelor psihosociale ale subiecţilor 

probaţiunii; 

 articolul 8. alin.3 – conform datelor de evidenţă în privinţa minorilor, referatul 

presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii nu se întocmeşte în privinţa tuturor 

minorilor urmăriţi penal. Astfel, au fost întocmite în anul 2009 - 191 referate, în 2010 – 273 

referate, şi în 11 luni ale anului curent – 464 de referate. 

 art. 13, al. 2, lit. a) – ”asigurarea procesului de reabilitare psihopedagogică a 

personalităţii”. – lipsesc programele de reabilitare psihopedagogică a personalităţii minorilor; 

 articolul 16. lit.g) – Nu se realizează interacţiunea activităţii birourilor de probaţiune cu 

reprezentanţii altor autorităţi publice centrale şi autorităţilor publice locale, organizaţiilor 

neguvernamentale a căror activitate are legătură directă sau tangenţială cu probaţiunea; 

 art.16, lit. h) – ”implementarea programelor de corecţie socială a subiecţilor probaţiunii” 

- lipsesc programele de corecţie socială a subiecţilor probaţiunii; 

 articolul 18. Baza de date – nu a fost elaborată; 

 articolul 19. alin.2 - ordinul de modificare a componenţei Consiliului consultativ şi 

proiectul Regulamentului de activitate a acestuia, nu au fost prezentare pentru examinare 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi aprobare Ministerului Justiţiei. 

 articolul 21 alin.2 – birourile de probaţiune nu implică în activitatea acestora voluntari, 

adică persoanele care şi-ar putea exprima voinţa de a lua parte la desfăşurarea activităţilor de 

probaţiune. Deoarece la nivelul OCP nu este elaborată o politică în domeniul implicării 

voluntarilor în activităţi de probaţiune.  

 articolul 22. alin.2 – contrar acestor prevederi, conform fişelor de post, persoana care 

exercită funcţia de şef al subdiviziunii teritoriale nu exercită funcţia consilier de probaţiune.  

 art. 22, al. 3 – nu este aprobat un ordin prin care să fie desemnaţi pentru fiecare 

subdiviziune teritorială cîte un consilier de probaţiune specializat în lucrul cu minorii”. 

 Parţial realizate sunt reglementările: 

 art. 24, lit. c – consilierilor de probaţiune le este îngrădit accesul la dosarele penale şi la 

cele contravenţionale ale subiecţilor probaţiunii, motivîndu-se încălcarea art. 212 

”Confidenţialitatea urmăririi penale”, Cod Procedură Penală a Republicii Moldova. 
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  art. 20. – se constată colaborarea parţială cu alte autorităţi şi organizaţii, şi anume la 

nivel central, de exemplu nu există un acord cu Ministerul educaţiei, ONG-rile şi APL-urile. 

De asemenea lipsesc parteneriatele la nivel local. 

 articolul 23. lit.g – acţiunile de resocializare şi de reintegrare a subiecţilor probaţiunii 

sunt sporadice şi în mare parte lipsesc deoarece în anii 2008 şi 2010, contracte cu persoanele 

liberate din locurile de detenţie n-au fost încheiate, iar în a. 2009 a fost încheiat un contract. 

Pe parcursul a. 2011, consilierii de probaţiune ai Birourilor de probaţiune au încheiat 3 ( trei ) 

contracte privind acordarea asistenţei psihosociale cu persoane liberate din detenţie. În alte 

birouri de probaţiune, contracte n-au fost încheiate din motiv, că din partea foştilor deţinuţi 

nu s-a solicitat asistenţa corespunzătoare. 

 

49) Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie – Din păcate scopul Legii nr. 163/2010 nu a fost realizat pe de plin, pînă în 

prezent mai există divergenţe în interpretarea prevederilor legii dintre diferite autorităţi 

publice locale, de asemenea autorităţile publice încă nu sunt pregătite să renunţe la o parte 

din veniturile încasate de le emiterea autorizaţiilor de construire, de aceia şi în continuare se 

percep taxe majorate. 

Un alt aspect ce a determinat aplicarea parţială a prevederilor legale este şi lipsa 

specialiştilor atestaţi în domeniul expertizări tehnice şi verificării proiectelor, astfel sa mai 

păstrat monopolul Serviciului de Stat pentru Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor. 

 

50) Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură nu a fost prezentat. 

 

51) Legea nr. 1100-XVI din 30 iulie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 

alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – Analiza rezultatelor monitorizării procesului de 

implementare a legislației, nu a constatat circumstanțe care generează inaplicabilitatea legii. 

 

52) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – s-au stabilit două cauze principale care împiedică aplicarea actului legislativ 

monitorizat. Prima - necesitatea creării unui sistem de colectare separată şi prelucrarea a 

deşeurilor, sistem care la momentul actual nu exista, în același timp implică cheltuieli 

financiare. A doua - urmează a fi modificat și completat cadrul normativ, analizat detaliat în 

Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 15) din prezentul Raport. Conform prevederilor 

proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998, pentru 

semestrul I al anului 2012 Ministerul Mediului urmează să elaboreze: 

 un sistem de management al ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje  

 instrucţiuni privind calculul plăţii pentru poluare mediului. 
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53) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic - este important de menţionat, că Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind 

protejarea patrimoniului arheologic, cu toate că este una funcţională, implementarea 

prevederilor acesteia nu este posibilă în deplină măsură fără crearea Agenţiei Naţionale 

Arheologice, care va reprezenta nstituţia publică specializată, subordonată Ministerului 

Culturii, menită să asigure realizarea politicilor de stat în domeniul protejării şi valorificării 

patrimoniului arheologic naţional.  

 

54) Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA – Analiza circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ 

monitorizat a identificat problemele esențiale, acestea fiind: 

a) circumstanțe de ordin legislativ -  Nu se aplică prevederile al.(4) art. 22 a Legii nr.23 din 

16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA - „Lista profesiilor şi 

specialiştilor la care nu pot fi admise persoane cu statutul HIV pozitiv se aprobă de către 

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei” limitează libera 

alegere a profesiei şi încadrarea în cîmpul muncii, ce contravine respectării dreptului la 

nediscriminare şi egalitate în faţa legii a persoanelor cu HIV/SIDA. Prevederile art.24 a Legii 

nr.23 din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA - „Restricţii la 

efectuarea unei călătorii  şi alegerea reşedinţei” limitează drepturile persoanelor care trăiesc 

cu HIV/SIDA la libera circulaţie  (ce contravine art.2 – libertatea la circulaţie a Protocolului 

nr.4 la Convenţia UE pentru apărarea Dreptului Omului şi a Libertăţii fundamentale 

amendată de Protocolul nr.11). 

b) circumstanțe de ordin instituțional – a fost evidențiată necesitatea suplimentării 

Centrului SIDA cu o funcție de jurist, care ar asigura asistența și consultanța în materie 

juridică a activității acestuia. 

 

55) Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi 

planificare familială. – pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii 

reproductive şi planificare familială nu a fost prezentat. 

 

56) Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice nu a fost prezentat. 

 

57) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – monitorizarea 

implementării legii respective a constatat necesitatea modificării cadrului juridic secundar, 

conform informației relatate în Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 23). Totodată 

urmează a fi elaborat și implementat proiectul Planului de acțiuni privind dezvoltarea 

achizițiilor publice pentru anii 2011-2013. 
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58) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – Analiza 

circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a identificat 

două probleme esențiale. Prima reprezintă necesitatea completării cadrului juridic, a doua 

fiind de ordin tehnic. 

Reieşind din gradule de executare și atingere a obiectivelor actului legislativ 

monitorizat, stabilite în Paragraful 2.2., Punctul 2.2.1., alineatul 24) și Paragraful 2.3., 

Punctul 2.3.1., alineatul 24), concluzionăm că controlul calității lucrărilor de audit, 

respectarea principiului independenței și confidialității în activitatea de audit nu sunt 

respectate, în special din lipsa specialiștilor corespunzători din cadrul Serviciului de control 

și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă 

Ministerul Finanțelor. 

Pentru perfecționarea cadrului legislativ urmează a fi elaborate proiectul legii și 

cadrul juridic secundar privind modificarea și completarea actului legislativ monitorizat, în 

ceea ce ține de implementarea unui sistem eficient de autoreglementare a profesiei de auditor 

și control al calității lucrărilor de audit și elaborarea proiectul de modificare și completare a 

art. 20, alin. (4) din legea monitorizată, pentru corespunderea cu Legea 235-XVI din 20 iulie 

2006. 

 

59) Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile – nu au fost identificate alte circumstanțe care generează inaplicabilitatea actului 

legislativ monitorizat decît cele de ordin legislativ. 

 

60) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova – ca rezultat al monitorizării au fost identificate 

circumstanțele generatoare de inaplicabilitatea actului legislativ. În vederea asigurării 

implementării eficiente a prevederilor legale urmează a fi întreprinse următoarele acțiuni: 

1) de ordin normativ: 

 Actul legislativ necesită o revizuire complexă din considerentul că din momentul 

adoptării în anul 1989 nu a suferit careva modificări și la moment este depășită. Un 

exemplu elocvent ar fi chiar titlul legii care face trimitere la R.S.S.M. și nu denumirea 

oficială – Republica Moldova.  

 Se propune spre completare și modificare art. 15 al Legii privind funcționarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldovenești; 

 se propune revizuirea și modificarea termenilor în tot textul deja inexistenți, cum ar fi: 

”RSS Moldovenească”, ”Constituția RSSM” etc. 

 elaborarea și aprobarea actului normativ care ar stabili modul de evaluare a gradului de 

cunoaștere a limbii de stat. 

2) de ordin financiar: 
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 alocarea mijloacelor financiare necesare pentru implementarea prevederilor actului 

legislativ (pentru crearea grupurilor pentru studierea limbii de stat, traducerea 

blanchetelor, antrenarea funcționarilor publici etc.) 

 

61) Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 „Privind expertiza 

anticorupţie a proiectelor de actele legislative şi normative” – procesul de monitorizare a 

implementării H.G. nr. 977 din 23.08.2006 a stabilit că aceasta are un gradul de 

nefuncționalitate de circa 15% și se datorează faptului că în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 977 din 

23.08.2006 cuprinde componența nominală a Comisiei coordonatoare a procesului de 

expertiză anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative care în cazul unor 

divergențe de opinii sau în caz de neacceptare a concluziilor, observațiilor și propunerilor, 

proiectul și divergențele sunt prezentate Comisiei pentru a decide modul de eliminare a 

factorilor care pot genera corupție. Practica de peste 5 ani de efectuare a expertizei 

anticorupție denotă faptul că Comisia este una nelucrativă.  

 

62) Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea 

Programului Naţional  de Facilitare a Transporturilor Aeriene” – procesul de 

monitorizare a implementării H.G. 1034, a scos în evidență circumstanțele care generează 

inaplicabilitatea actului. Astfel, circumstanțele generatoare de inaplicabilitatea actului pot fi 

clasificate pe categorii: circumstanțe normative, instituționale, financiare. Din categoria celor 

normative este neaducerea în concordanță a pct. 315 și 316 din Programului național de 

facilitare a transporturilor aeriene cu art. 5, alin. (3), lit. r) din Legea aviației civile în care era 

prevăzută isntituirea Autorității Aeronautice Civile. În prezent Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor nu dispune de specialiști calificați în domeniul facilitării 

transporturilor aeriene pentru a-și exercita pe deplin atribuțiile stabilite în art.4, alin. (3), lit. 

r) și art. 20, alin. (1) din Legea aviației civile, iar Autoritatea Aeronautică Civilă a fost creată 

recent prin Ordinul MTID nr. 247 din 23.12.2011. 

 

63) Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 30 august 2007 „Privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012” – procesul de monitorizare a 

implementării H.G. 987, a scos în evidență circumstanțele care generează inaplicabilitatea 

acestuia. Circumstanțele generatoare de inaplicabilitatea actului pot fi clasificate pe categorii: 

circumstanțe normative, instituționale, financiare. Din categoria celor normative este lipsa 

cadrului juridic secundar (crearea Autorității Aeronautice Civile).  

În același timp, un impediment în realizarea actului normativ este dificultatea 

procesului de reorganizare a organelor administraţiei publice în domeniul aviației civile şi 

organizarea funcţionării acestora (începînd cu anul 2008 şi pînă în prezent Autoritatea 

Aeronautică Civilă nu a fost creată) nu au fost operate modificările de rigoare în Strategie. 

Totodată, sunt necesare resurse financiare pentru implementarea Strategiei. 
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64) Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 4  decembrie 2002 „Pentru aprobarea 

normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” – 

urmare procesului de monitorizare a implementării legislației instituția responsabilă de 

efectuarea procesului nu a constatat circumstanțe concrete care generează inaplicabilitatea 

actului normativ, însă atrage atenția asupra necesității stringente de majorare a finanțării 

pentru necesitățile sportivilor care participă la acțiunile sportive naționale și internaționale.   

 

65) Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 2 septembrie 2003 “Cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015” 

– monitorizarea implementării actului nromativ a scos în evidență neajunsurile Strategiei care 

respectiv au generat ca rezultat volumul redus de acțiuni implementate. În acest context, este 

de menționat că una din principalele cauze care generează inaplicabilitatea actului normativ 

constă în formularea vagă a obiectivelor cu caracter general declaratoriu. În lipsa în Plan a 

unor indicatori de performanță este dificil de a evalua gradul de realizare a obiectivelor. Este 

evident că lacunele și prevederile vagi din Strategie au un impact negativ asupra realizării și 

evaluării rezultatelor acțiunilor deja realizate. În continuarea ordinii de idei se impune strict 

necesar revizuirea politicii de stat în domeniul turismului precum și perfecționarea 

mecanismului de implementare a acestei politici. Iar acest fapt va atrage necesitatea 

identificării sumelor financiare suplimentare. Propuneri concrete în vederea redresării 

situației create vor fi înaintate de către Agenția Tursismului a Republicii Moldova. 

 

66) Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 30 octombrie 2009 „Cu privire la Proiectul-

pilot pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale” – actul 

monitorizat se aplică în deplină măsură, iar cauze generatoare de inaplicabilitate nu au fost 

identificate. 

 

67) Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională” – raportul de monitorizare prezentat nu 

conține informația necesară. 

 

68) Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 iulie 2010 „Cu privire  la aprobarea 

Documentului unic de program pentru anii 2010-2012” – raportul de monitorizare 

prezentat nu conține informații privind cauzele generatoare de inaplicabilitatea actului 

normativ. 

 

Punctul 2.5.2. 

Concluzii generale privind cauzele care generează 
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Inaplicabilitatea actelor normative monitorizate 

 

Monitorizarea procesului de implementare a celor 68 acte normative a identificat 

cauzele generatoare de inaplicabilitatea actelor normative sau de unele compatimente a 

acestora. Circumstațele respective au fost identificate reieșind din analiza de sinteză a 

gradului de executare și cel de atingere a obiectivelor actelor, în același timp a fost examinată 

necesitatea de revizuire a cadrului normativ monitorizat cît și a celui aferent sau secundar. 

Generalizînd rezultatul monitorizării în ceea ce ține de circumstanțele esențiale care 

prezintă impedimente în executarea actelor normative, pot fi expuse în următoarea ordine: 

 Cel mai frecvent, 34 cazuri din 68 este vorba despre necesitatea modificării și 

completării cadrului normativ monitorizat sau de cel secundar; 

 În 23 cazuri din 68 lipsa finanțării suficiente repezintă un impediment în realizarea 

eficientă a legislației; 

 Altă cauză esențială, 10 cazuri din 68, reprezintă lipsa resurselor umane suficiente și 

calificate; 

 11 cazuri în cele 68 de acte necesită fortificarea capacităților instituționale; 

 În cazul a 14 acte monitorizate nu au fost identificate circumstanțe care generează 

inaplicabiltatea lor.  

Calculul a fost efectuat luînd în considerare faptul că un singur act normativ poate avea 

un concurs de circumstanțe care generează inaplicabilitate. 

 

PARAGRAFUL 2.6. 

Gradul de eficiență a actelor normative monitorizate  

 

Gradul de eficiență a actelor normative monitorizate, în sensul prezentului Raport 

reprezintă analiza și argumentarea concretă a datelor care demonstrează că actul normativ 

monitorizat optează pentru soluția celui mai mic cost al unei probleme clar definite. În 

același timp, se argumentează pertinent că au fost obținute performanțe. Gradul de eficiență a 

actelor monitorizate urmărește scopul stabilirii nivelului cheltuielilor financiare care sunt 

implicate pentru buna implementare a actelor și stabilirea sumelor financiare ca urmare a 

propunerilor pentru optimizarea aplicabilității actelor monitorizate. 

 

Punctul 2.6.1.  

Analiza succintă a gradului de eficiență 

a actelor normative monitorizate 
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1) Codul silvic adoptat prin Legea nr. 887- XIII  din 21 iunie 1996 – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

2) Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

3) Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător (sub aspectul modificărilor şi completărilor operate prin 

Legea nr. 176 din 15 iulie 2010) – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul 

normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru 

soluția celui mai mic cost. 

 

4) Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

5) Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

6) Legea nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

7) Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere – Raportul prezentat nu 

cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că 

prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

8) Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

9) Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 
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10) Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

11) Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

12) Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ 

monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția 

celui mai mic cost. 

 

13) Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi 

la fertilizanţi – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat 

și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

14) Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

15) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

16) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind  protejarea patrimoniului 

arheologic– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

17) Legea 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-

naturale  „Orheiul Vechi” – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul 

normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru 

soluția celui mai mic cost. 
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18) Legea nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în 

sănătate – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

19) Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ 

monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția 

celui mai mic cost. 

 

20) Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

21) Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009 privind aprobarea Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 2009-2013 – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul 

normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acest   uia optează 

pentru soluția celui mai mic cost. 

 

22) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul 

normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru 

soluția celui mai mic cost. 

 

23) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

24) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

25) Legea nr. 1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a 

regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 
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26) Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi 

geoinformatică – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ 

monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția 

celui mai mic cost. 

 

27) Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

28) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce 

vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia 

optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

29) Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova – Raportul prezentat nu cuprinde 

aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile 

acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

30) Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

31) Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 - Conform prevederilor 

Capitolului II al Legii aviaţiei civile, administrarea publică în domeniul aviaţiei civile este 

înfăptuită: 

de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (organ central de specialitate al 

administraţiei publice) ca fiind autoritatea administrativă centrală care elaborează şi 

promovează politica Guvernului în domeniul aviaţiei civile, precum şi asigură implementarea 

acestei politici 

şi de Autoritatea Aeronautică Civilă ca fiind autoritatea publică de certificare, supraveghere 

şi control, care asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a aviaţiei civile.  

Prin urmare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor necesită să 

dispună de specialişti calificaţi şi instruiţi în acest domeniu, ceea ce inevitabil atrage după 

sine cheltuieli considerabile necesare pentru exercitarea atribuţiilor statului în domeniul 

aviaţiei civile.  
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Pentru Autoritatea Aeronautică Civilă, Legea instituie statutul de persoană juridică de 

drept public, subordonată Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cu buget 

autonom.       

 

32) Legea nr.169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează 

actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează 

pentru soluția celui mai mic cost. 

 

33) Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea 

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia  şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa  

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011 – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

34) Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

35) Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea Planului 

naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ 

monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția 

celui mai mic cost. 

 

36) Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei” – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce 

vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia 

optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

37) Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în 

instituţiile de învăţămînt” – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul 

normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru 

soluția celui mai mic cost. 
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38) Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei 

naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijirea al 

copilului pe anii 2007-2012 – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul 

normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru 

soluția celui mai mic cost. 

 

39) Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor 

măsuri de susţinerea a activităţilor pentru tineret” – – pentru semestrul doi al anului 2011 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 

27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor măsuri de susţinerea a activităţilor pentru 

tineret” nu a fost prezentat. 

 

40) Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică 

şi/sau recreere” – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ 

monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția 

celui mai mic cost. 

 

41) Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003 „Cu privire la implementarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” – Raportul prezentat nu 

cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că 

prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

42) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(în partea ce ţine de aplicarea prevederilor art. 208-220 şi art. 407) – Raportul prezentat 

nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că 

prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

43) Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 – pentru semestrul doi al 

anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului transporturilor 

auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 nu a fost prezentat. 

 

44) Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică– Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 
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45) Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior– Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

46) Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător –  

pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a 

Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător nu a fost prezentat.  

 

47) Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

48) Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune - Republica 

Moldova prin implementarea instituţiei probaţiunii a încercat să identifice, deopotrivă şi 

soluţii mai eficiente, respectiv mai ieftine în problemele infracţionalităţii, respectiv analizele 

de cost – eficienţă, au devenit coordonate esenţiale, inclusiv ale sistemului juridic. 

Totuşi, potenţialul instituţiei probaţiunii ca măsură de sancţionare alternativă, de a 

produce beneficii economice, prin diminuarea costurilor în comparaţie cu cele suportate de 

stat pentru executarea pedepselor cu închisoarea, nu poate fi încă prezentat în calitate de prim 

argument în favoarea acestei instituţii. Deoarece, pentru atingerea acestui deziderat nu 

au fost îndeplinite toate premisele necesare, şi anume: 

1. Existenţa unei politici penale şi a unui cadru normativ coerent; 

2. Recrutarea, selecţia, motivarea şi pregătirea la un nivel performant a unui număr de 

consilieri de integrare socială şi profesională. 

3. Crearea unei infrastructuri adecvate. 

De asemenea, în condiţiile în care statul nu alocă resurse necesare pentru suţinerea 

sistemului de probaţiune, coraportul dintre costurile estimative pentru executarea sancţiunilor 

şi măsurilor comunitare de 5,24 MDL/zi pentru un subiect al probaţiunii, faţă de cheltuielile 

suportate pentru întreţinerea unei persoane în detenţie de 105,56 MDL/zi, la acest moment nu 

constituie neapărat o realizare. 

 

49) Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat 

și argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

50) Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură nu a fost prezentat. 
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51) Legea nr. 1100-XVI din 30 iulie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 

alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce 

vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia 

optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

52) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

53) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

54) Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și 

argumente care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic 

cost. 

 

55) Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi 

planificare familială – pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii 

reproductive şi planificare familială nu a fost prezentat. 

 

56) Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice – – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice nu a fost prezentat. 

 

57) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice– Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

58) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – Raportul 

prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care 

demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 
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59) Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile – pentru funcționarea eficientă a legii nu sunt necesare careva sume financiare sau 

resurse materiale, deoarece aceasta stabilește doar unele reguli pentru executarea lucrărilor de 

formare a bunurilor imobile. 

 

60) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul Republicii Moldova– Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce 

vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că prevederile acestuia 

optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

61) Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 „Privind expertiza 

anticorupţie a proiectelor de actele legislative şi normative” – urmare procesului de 

monitorizare a implementării actului normativ, s-a constatat că cu mici excepții asigură pe 

deplin una din cele mai importante, eficace și cel mai puțin costisitoare măsuri din domeniul 

prevenirii corupției – expertiza anticorupție. 

 

62) Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea 

Programului Naţional  de Facilitare a Transporturilor Aeriene” – Raportul prezentat nu 

cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că 

prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

63) Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 30 august 2007 „Privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012” – Raportul prezentat nu 

cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente care demonstrează că 

prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

64) Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 4  decembrie 2002 „Pentru aprobarea 

normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” – 

pentru optimizarea funcționării actului normativ s-au propus un șir de modificări și 

completări care nu ar implica în sine majorarea suplimentară a finanțării din bugetul de stat. 

Deoarece prin acest proiect de hotărîre a Guvernului se intenționează utilizarea eficientă a 

mijloacelor financiare alocate anual din bugetul de stat. 

 

65) Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 2 septembrie 2003 “Cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015” 

– din lipsa informației despre datele financiare alocate din diferite surse, este dificilă 

efectuarea unei analize veridice cost-beneficiu. Totuși, cu referință la datele despre finanțele 
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alocate în plan teritorial, se poate de menționat următoarele. Conform datelor prezentate de 

autoritățile administrației publice locale, din numărul total în anii 2003-2010 au fost renovate 

305 obiective turistice. Suma totală utilizată în acest scop este de 84123,0 mii lei din care 

alocațiile bugetare constituie 27236,2 mii lei, sau 32%. 

 Volumul încasărilor din activitatea de turism a crescut de la 145,6 mln lei în 2003 

pînă la 708 mln lei în 2010, din care cota majoră aparține turismului internațional. 

 La moment este imposibil de a stabili dacă actul normativ pledează pentru cel mai 

mic cost în raport cu obiectul acestuia precum și obținerea performanțelor conscrete. 

 

66) Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 30 octombrie 2009 „Cu privire la Proiectul-

pilot pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale” – 

Raportul prezentat nu cuprinde aspecte ce vizează actul normativ monitorizat și argumente 

care demonstrează că prevederile acestuia optează pentru soluția celui mai mic cost. 

 

67) Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională” – raportul de monitorizare prezentat nu 

conține informația necesară. 

 

68) Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 iulie 2010 „Cu privire  la aprobarea 

Documentului unic de program pentru anii 2010-2012” – DUP sa dovedit a fi un 

instrument eficient în planificarea politicii de dezvoltare regională. Astfel, a fost posibilă 

selectarea proiectelor prioritare şi implementarea lor în termeni scurţi. 

DUP include 56 propuneri de proiecte: RD Nord – 19; RD Centru – 23; RD Sud – 14. 

Proiectele incluse în DUP și finanțate din FNDR sînt monitorizate de către ADR și minister 

pe întreaga perioadă de implementare a acestora. 

Actualmente, din proiectele incluse în DUP,  în proces de implementare se află 21 de 

proiecte şi aceasta în condiţiile că finanţarea a început la data de 07.06.2011. 

 

Punctul 2.6.2. 

Concluzii generale privind gradului de eficiență 

a actelor normative monitorizate 

 

Monitorizarea eficientă a procesului de implementare a celor 68 acte normative a fost 

bazată pe informația conținută în rapoartele de monitorizare, întocmite conform 

Metodologiei stabilite în H.G. nr. 1181 din 22.12.2010. Astfel, în conformitate cu pct. 8, alin. 
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9) din Metodologie ministerele urmau să demonstreze prin informații și date concrete că 

actele monitorizate optează pentru soluția celui mai mic cost al unei probleme clar definite. 

Deși conform Metodologiei acest lucru era obligatoriu, în cele mai dese cazuri nu a fost 

reflectată informația necesară, din care considerent nu a fost posibil întocmirea deplină a 

acestui capitol din Raport. Doar 6 rapoarte din 68 conțin informații cu privire la acest subiect, 

fapt care ne permite să facem concluzii la un nivel destul de general și nicidecum o analiză 

de sinteză complexă asupra întregului cadru normativ monitorizat în ceea ce vizează eficiența 

actelor (aspectele ce privesc costurile necesare pentru implementarea actelor normative 

monitorizate). 

În esență prezentul compartiment reprezintă o importanță deosebită pentru 

monitorizarea procesului de implementare a legislației, din considerentul necesității analizei 

impactului financiar a implementării legislației.  

În acest context, propunem autorităților administrației publice centrale întocmirea 

rapoartelor de monitorizare în conformitate cu Metodologia stabilită prin H.G. nr. 1181 din 

22.12.2010 și efectuarea unei mai aprofundate analize a compartimentului ce vizează 

stabilirea gradului de eficiență a actelor normative. 

 

PARAGRAFUL 2.7.  

Recomandări în vederea asigurării acțiunii actelor normative monitorizate  

 

Unul din scopurile principale ale monitorizării procesului de implementare a actelor 

normative este identificarea cauzelor de inaplicabilitate a acestora și elaborarea sau 

identificarea măsurilor care ar înlătura ipedimentele de aplicabilitate. Astfel, analiza 

circumstanțelor care generează efecte negative asupra procesului de implementarea a actelor 

normative au făcut posibilă identificarea măsurilor de asigurare a acțiunii celor 68 acte 

monitorizate. Acestea cel mai frecvent au un caracter normativ (adică implică necesitatea 

modificării cadrului normativ), unul financiar (se datorează insuficienței finanțării pentru o 

bună implementare) sau lipsei capacităților instituționale (cauzat de lipsa cadrelor 

profesionale sau lispa unor structuri de stat). Pentru asigurarea acțiunii actelor normative, în 

Punctul 2.7.1. al prezentului Paragraf vom efectua o analiză mai detaliată a fiecărui act în 

speță și vom identifica măsurile concrete și specifice care urmează a fi întreprinse pentru 

optimizarea implementării.  

 

Punctul 2.7.1. 

Recomandări în speță pentru fiecare  

act monitorizat în vederea asigurării acțiunii acestora 
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1) Codul silvic adoptat prin Legea nr. 887- XIII  din 21 iunie 1996 – în scopul 

asigurării acțiunii actului legislativ monitorizat urmează a fi creat un grup de lucru pentru 

elaborarea unui proiect pentru un nou cod silvic, adaptat la noile realități pentru 

reglementarea relațiilor sociale din domeniul silvic. 

 

2) Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale – este 

funcțională. Rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislației nu au constatat 

necesitatea întreprinderii măsurilor adiționale. 

 

3) Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător (sub aspectul modificărilor şi completărilor operate prin 

Legea nr. 176 din 15 iulie 2010) – Analizînd rezultatele monitorizării procesului de 

implementare a actului legislativ, în vederea asigurării acțiunii acestuia, este necesară 

revizuirea și completarea cadrul normativ secundar analizat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., 

alineatul 3) din prezentul Raport.  

 

4) Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale – 
Monitorizarea procesului de implementare a legii a identificat necesitatea completării și 

modificării cadrului normativ secundar, analizat detaliat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., 

alineatul 4) din prezentul Raport.  

 

5) Legea nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică – În 

vederea asigurării aplicării în deplină măsură a legii este necesar de modificat și completat 

cadrul normativ conform analizei efectuate în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 5). 

Urmează a fi identificate mijloace financiare, în scopul renovării rețelelor electrice, care ar 

implica cheltuieli financiare de circa 100 mil. Dolari SUA.  

 

6) Legea nr.142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică – În vederea 

asigurării acțiunii acestui act, este necesar elaborarea și implementarea mecanismului juridic 

aferent cadrului normativ secundar, analizat detaliat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., 

alineatul 6) din prezentul Raport. 

 

7) Legea nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere – Principala cauză de 

neaplicare, identificată de instanțele de judecată, instituțiile de arbitraj, mediatori și autorități 

publice este lipsa de informare a societății despre modalitatea de funcționare, avantaje și 

procedura aplicată în cazul recurgerii la mediere. Totodată, se regăsește și insuficiența 

implicării instanțelor de judecată, a Consiliului de mediere, a mediatorilor la promovarea 

instituției medierii, precum și lipsa unei strategii concrete realizată și implementată de către 

Guvern la acest capitol, numărul insuficient de instituţii de mediere şi mediatori, nivelul jos 

de pregătire a mediatorilor autorizaţi, cadrul legal imperfect şi altele. 

 Avîn în vedere cauzele expuse mai sus se propune: 

- informarea și promovarea instituției de mediere ca mijloc de soluționare a litigiilor; 

- pregătirea și instruirea mediatorilor în vederea ridicării nivelului profesional; 
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- elaborarea unui program (Strategie) privind dezvoltarea și promovarea instituției medierii în 

stat. 

 

8) Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti – Monitorizarea 

procesului de implementare a legii a stabilit necesitatea revizuirii și modificării cadrului 

juridic secundar, conform analizei efectuate în Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1. alineatul 8).  

 Totodată, a fost constatată necesitatea de a întreprinde măsuri în scopul optimizării 

funcționării Colegiului disciplinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și 

revizuirea anexei privind cheltuielile de executare, cheltuielile deseori depășind suma 

datoriilor debitorilor. 

 

9) Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova – 

este funcțională. Rezultatele monitorizării procesului de implementare a legii nu a stabilit 

necesitatea întreprinderii măsurilor suplimentare de asigurare a executării legii. 

 

10) Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 

– este funcțională. Monitorizarea procesului de implementare a legii nu a depistat careva 

impedimente în procesul de implementare a legii, astfel nu sunt necesare măsuri de asigurare. 

 

11) Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare – în vederea 

asigurării acțiunii legii urmează a fi revizuit și modificat cadrului juridic, conform analizei 

efectuate în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1. alineatul 11), în scopul optimizării aplicării actului 

legislativ. În același timp, este necesar examinarea oportunității angajării prin contract a 

personalului tehnic în cadrul secțiilor consulare, în scopul asigurării cu resurse umane a și 

realizării legii la nivel maxim. 

 

12) Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova– în vederea asigurării acțiunii legii monitorizate urmează a întreprinde 

măsuri de ordin legislativ și instituțional: 

a) legislativ – Introducerea unei descrieri succinte în lege cu privire la ciclurile complete de 

programare și de proiect, care trebuie urmate înprocesele de Dezvoltare Regională relevante 

pentru Fondul Național de Dezvoltare Regională. Pentru realizarea acestui fapt urmează a fi 

creat un grup de lucru în scopul analizei legislației  care ar aborda toate aspectele ce țin de 

acest subiect. Urmează a fi examinată oportunitatea transformării Fondul Național de 

Dezvoltare Regională în unul special, iar sumele nevalorificate pe parcursul anului curent nu 

vor fi restituite la bugetul de stat la finele anului. Acest fapt ar asigura stabilitatea finanțării 

proceselor.   

b) Instituționale – Instituirea în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională a unor consilii de 

administrare; Organizarea unui proces de consultare pentur a lua în considerație posibilitatea 
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de instituire a unui comitet interministerial privind Dezvoltarea Regională la nivel de miniștri 

adjuncți sau șefi de direcții și în cazul în cazul în care se va recomanda; crearea unui grup de 

lucru pentru a determina modificărle practicilor de achiziții publice în Dezvoltarea Regională 

pentru a prelua achizițiile publice în mare parte sau în totalitate de la Agenția de Dezvoltare 

Regională. Sistemul așa cum etse configurat acum se bazează pe Agenția de Dezvoltare 

Regională ca entități responsabile de achizițiile publice pentru toate proiectele. 

 

13) Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi 

la fertilizanţi – În scopul atingerii obiectivelor legii monitorizate și asigurării acțiunii ei 

urmează a fi revizuit și modificat cadrul juridic secundar conform rezultatului analizei 

stabilite în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 13). 

În același timp, propunem identificarea mijloacelor financiare pentru suplinirea 

statelor cu o funcție de agronom în primării și pentru crearea unei noi structuri naționale 

privind monitorizarea și gestionarea solurilor. 

 

14) Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară 

– analiza rezultatelor monitorizării procesului de implementare a legislației, a identificat 

cauzele esențiale care generează inaplicabilitatea prevederilor legii. Reieșind din conținutul 

raportului de monitorizare a legii respective, nu au fost relatate alte circumstanțe decît cele de 

ordin legislativ și instituțional. Pentru atingerea obiectivelor legii monitorizate urmează a fi 

revizuit și modificat cadrul juridic secundar conform propunerilor stabilite în Paragraful 2.4., 

Punctul 2.4.1., alineatul 14). În același timp, se propune crearea Autorității Naționale în 

Domeniul Siguranței Alimentelor și a Colegiului Medicilor Veterinari din Moldova. 

 

15)  Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – Ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a legii se propune 

identificarea mijloacelor financiare în scopul creării unui sistem de colectare separată şi 

prelucrare a  deşeurilor, sistem care la momentul actual nu exista. 

Totodată se propune modificarea și completarea cadrul normativ, analizat mai detaliat 

în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 15) din prezentul Raport. 

 

16) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind  protejarea patrimoniului 

arheologic – în vederea asigurării acțiunii legii monitorizate urmează a fi creată Agenţia 

Naţională Arheologică, care va reprezenta instituţia publică specializată, subordonată 

Ministerului Culturii, menită să asigure realizarea politicilor de stat în domeniul protejării şi 

valorificării patrimoniului arheologic naţional. Pentru funcţionarea cu succes a Legii cu 

privire la eficienţa energetică sunt necesare resurse financiare din bugetul de stat pentru 

crearea Agenţiei Naţionale Arheologice, salarizarea personalului (16 unităţi), asigurarea 

tehnico-materială a activităţii Agenţiei, atribuirea unui sediu pentru amplasarea acesteia. 
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17) Legea 251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-

naturale  „Orheiul Vechi” – principalele circumstanțe care generează inaplicabilitatea 

actului legislativ și reducerea gradului de atingere a scopurilor și obiectivelor acesteia sunt: 

a) analiza oportunității suplinirii statelor de personal, inclusiv asigurarea cu personal științific 

specializat; 

b) identificarea mijloacelor financiare pentru implementarea eficientă. 

 

18) Legea nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în 

sănătate – Analizînd rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislației, nu s-

au constatat circumstanțe care conduc la inaplicabilitatea legii. 

 

19) Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală – Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină 

urmează să vină cu propuneri de optimizare a mecanismului de includere în sistemul de 

asigurare obligatorie de asistență medicală a persoanelor.  

 

20) Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport – 

Monitorizarea procesului de implementare a legii a identificat necesitatea completării și 

modificării cadrului juridic secundar, conform propunerilor din Paragrafului 2.4., Punctul 

2.4.1. alineatul 20). În același timp, se propune examinarea posibilității creării unui 

mecanism juridic de scutire de TVA a operatorilor economici pentru sumele care au fost 

transmise cu titlu de donație sau sponsorizări în favoarea cluburilor, federațiilor și asociațiilor 

sportive. 

 

21) Legea nr. 25-XVI din 3 februarie 2009 privind aprobarea Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 2009-2013 – pentru asigurarea executării prevederilor legii 

monitorizate au fost identificate următoarele acțiuni: revizuirea planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale pentru tineret, încît să impulsioneze gradul de realizare a 

obiectivelor. Un alt pas necesar ar fi identificarea mijloacelor financiare pentru 

implementarea acestui plan de acțiuni.  

 

22) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat – în vederea asigurării funcționării actului juridic 

monitorizat urmează a fi modificat și completat cadrul juridic conform Paragrafului 2.4., 

Punctul 2.4.1., alineatul 22). Este oportună identificarea mijloacelor financiare pentru 

elaborarea și implementarea sistemelor informaționale automatizate de importanță majoră. 
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23) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – Analizînd 

rezultatele monitorizării procesului de implementare a actului legislativ, în vederea asigurării  

acțiunii acestuia, este necesară modificarea cadrului juridic secundar, conform Paragrafului 

2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 23). Totodată urmează a fi asigurat procesul de elaborare și 

implementare a proiectului Planului de acțiuni privind dezvoltarea achizițiilor publice pentru 

anii 2011-2013. 

S-a constatat necesitatea creării unui grup de lucru mixt, format din membrii Agenției 

Achiziții Publice și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, care va avea drept scop 

elaborarea unui proiect de lege în vederea aplicării corecte a art. 44 din Legea monitorizată. 

Urmează a fi revizuit mecanismul și procedura de examinare a contestațiilor 

operatorilor economici. Problema se datorează conflictului de interese care apare, în situația 

care Agenția Achiziții Publice se expune asupra legalității procedurii de achiziții publice și 

tot ea examinează contestațiile. 

 

24) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – în scopul 

asigurării acțiunii legii date urmează a fi întreprinse măsuri în vederea selectării și angajării a 

specialiștilor calificați în cadrul Serviciului de control și verificare din cadrul Consiliului de 

supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor. 

Totodată se propune elaborarea proiectul legii și cadrului juridic secundar privind 

modificare și completarea actului legislativ monitorizat, în ceea ce ține de implementarea 

unui sistem eficient de autoreglementare a profesiei de auditor și control al calității lucrărilor 

de audit și elaborarea proiectul de modificare și completare a art. 20, alin. (4) din legea 

monitorizată pentru corespunderea cu Legea 235-XVI din 20 iulie 2006. 

 

25) Legea nr. 1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea de stat a 

regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar – 

Analizînd rezultatele monitorizării procesului de implementare a actului legislativ, în vederea 

asigurării acțiunii acestuia, este necesar modificarea actului monitorizat în scopul creării unui 

mecanism de evidență la nivel național a procesului de implementare de către Administrația 

Publică Locală a acestei legi. În același timp, pentru funcționarea eficientă a actului legislativ 

monitorizat este necesar identificarea sau instruirea personalului din cadrul APL responsabil 

de domeniul funciar, dat fiind faptul antrenării frecvente la aceste posturi a persoanelor 

nespecializate în domeniu.  

 

Adoptarea modificărilor propuse va crea premise de a restabili funcțiile controlului de 

stat asupra folosirii și protecțiilor terenurilor și va fi crea posibilitatea acordării asistenței 

metodologice necesare specialiștilor în domeniul respectiv din cadrul APL.  
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26) Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi 

geoinformatică – în scopul asigurării acțiunii legii monitorizate urmează a fi întreprinse 

măsuri în vederea:  

a) modificării și completării legii monitorizate și cadrului juridic secundar după cum a fost 

stabilit în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alin.  26); 

b) identificării mijloacelor financiare în scopul creării Registrului denumirilor geografice și 

standardele pentru informația geografică – conform art. 3, p. 2, alin. 1) din legea 

monitorizată. 

 

27) Legea nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor – în vederea 

asigurării acțiunii actului legislativ monitorizat urmează a fi întreprinse următoarele acțiuni: 

a) revizuirea și completarea art. 20, alin. 2) și 3) din lege; 

b) întreprinderea măsurilor întru executarea în totalitate a art. 11, 12, 23, 24. 

În rest, conform rezultatelor monitorizării legea, este eficientă, gradul de realizare a 

articolelor  este înalt, iar scopurile şi obiectivele  sînt atinse. 

 

28) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti – în scopul asigurării acțiunii actului legislativ 

monitorizat trebuie întreprinse următoarele acțiuni. 

 Crearea unui grup de lucru în vederea examinării complexe a legii și elaborarea setului de 

propuneri pentru modificarea și completarea acesteia, dat fiind faptul învechirii multor 

prevederi și termeni utilizați. Un exemplu elocvent ar fi chiar titlul legii care face 

trimitere la R.S.S.M. și nu denumirea oficială – Republica Moldova.  

 Completarea și modificarea art. 15 al Legii privind funcționarea limbilor vorbite pe 

teritoriul R.S.S. Moldovenești; 

 Elaborarea și aprobarea actului normativ care ar stabili modul de evaluare a gradului de 

cunoaștere a limbii de stat. 

 Alocarea mijloacelor financiare necesare pentru implementarea prevederilor actului 

legislativ (pentru crearea grupurilor pentru studierea limbii de stat, traducerea 

blanchetelor, antrenarea funcționarilor publici etc.) 

 Asigurarea măsurilor de control mai eficient al art. 6, 21, 27 și 29 din Lege. 

 

29) Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea activităţii  turistice în Republica Moldova – în scopul asigurării acțiunii legii 

monitorizate urmează a fi întreprinse următoarele măsuri: Prima – revizuirea și completarea 

legii monitorizate la situația actuală. A doua - urmează a fi creat un grup de lucru pentru 

identificarea cauzelor care împiedică atragerea investitorilor autohtoni și străini în sectorul 

turistic din țară. Ulterior, elaborarea unui plan de acțiuni la nivel național privind eliminarea 

acestor circumstanțe și facilitarea creării zonelor turistice naționale. A treia – organizarea și 
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petrecerea cursurilor de instruire și meselor rotunde în scopul instruirii persoanelor din 

raioanele țării în domeniul turismului, pentru stimularea și dezvoltarea turismului rural. 

 

30) Legea nr.90-XVI din 24 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei – în scopul asigurării acțiuni legii monitorizate este necesar de a întreprinde 

măsurile necesare de informare și instruire a personalului autorităților publice centrale despre 

respectarea tehnicii legistive. În cazurile cînd nu se respectă tehnica legislativă (expertizarea 

anticorupție, financiară etc) proiectul urmează a fi restituit autorului pentru remiterea la 

expertiză. 

 

31) Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 9 iulie 1997 – în vederea asigurării unei 

aplicabilități eficiente a actului monitorizat urmează a fi întreprinse măsuri în vederea 

eliminării circumstanțelor stabilite la Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alin. 31): 

a) de completare a cadrului normativ; 

b) de identificare a surselor financiare și materiale; 

c) de fortificare a capacităților instituționale. 

 

32) Legea nr.169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de 

monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) nu a fost 

prezentat. Deși termenul limită pentru efectuarea monitorizării a fost stabilit în temeiul H.G. 

nr. 295 din 26.04.2011 pentru finele lunii iulie 2011, raportul nu a fost realizat și prezentat. 

 

33) Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 privind aprobarea 

Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia  şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa  

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011 -  

monitorizarea procesului de implementare a legislației a scos în evidență mai mulți factori 

care generează inaplicabilitatea sau realizarea parțială a strategiei care au fost analizați în 

capitolul precedent. Astfel, în vederea asigurării unei aplicabilități eficiente a actului 

monitorizat urmează a fi întreprinse următoarele măsuri: 

a) de completare a cadrului normativ - urmează a fi elaborat și aprobat cadrul juridic 

secundar, care implică 4 regulamente, analizate mai detaliat în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., 

alin. 33). 

b) de identificare a surselor financiare și materiale – în scopul asiguării sau dotării 

personalului cu tehnică și încăperi de serviciu necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, întru 

implementarea în deplină măsură a strategiei.  
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c) de fortificare a capacităților instituționale - urmează a fi întreprinse măsuri pentru 

îmbunătățirea procesului de interacțiune și conclucrare a instituțiilor implicate în procesul de 

de protecţie a drepturilor omului, victimă şi potenţială victimă a TFU. Este necesar 

dezvoltarea serviciilor descentralizate la nivel local, inclusiv a celor prestate de ONG-uri şi 

centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, inclusiv a 

victimelor violenţei în familie. Dezvoltarea resurselor şi serviciilor juridice gratuite pentru 

beneficiarii SNR la nivel regional/local, iar la nivel de comunitate, în majoritatea cazurilor nu 

sînt jurişti, care ar putea oferi consultaţii (gratuite) acestor categorii de persoane. 

 

34) Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea 

Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” - analiza 

circumstanțelor care generează inaplicabilitatea actului legislativ monitorizat a identificat 

două probleme esențiale. Drept problemă importantă rămîne finanţarea de la Bugetul de stat a 

activităţilor de  implementare a prezentului Program naţional. Dat fiind faptul ca domeniul 

asigurării egalităţii de gen este unul intersectorial, finanţarea acestuia urmează a fi efectuată 

din contul şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetele respective ale 

autorităţilor publice relevante şi din alte surse, conform legislaţiei.    

Un impact negativ asupra gradului de implementare a politicilor în domeniu este lipsa 

unităților gender la nivel de APL și se prezintă ca o lacună în Mecanismul instituțional 

național în domeniu (aspecte identificate în informațiile parvenite de APL). Informaţiile 

structurilor abilitate confirmă insuficienţa de resurse umane şi financiare adresate 

implementării Planului naţional. În pofida organizării multiplelor activităţi în domeniu la 

nivel local, o mare parte din responsabilităţi sunt puse pe seama ONG-lor şi organizaţiilor 

internaţionale. 

 

35) Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea Planului 

naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” – pentru semestrul unu al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru 

aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea 

părinţilor pentru anii 2010-2011” nu a fost prezentat. 

 

36) Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea 

Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare şi de servire a mesei” – Analizînd rezultatele monitorizării procesului 

de implementare a actului normativ, în vederea optimizării acțiunii acestuia, se propune: 

a) ajustarea acestuia la cerințele Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător; 

b) revizuirea criteriilor de clasificare a structurilor turistice, ca fiind prea dure. Astfel, fiind 

parțial afectat principiul neutralității și proporționalității actului dintre interesele publice și   
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cele private. 

 

37) Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în 

instituţiile de învăţămînt” – în vederea asigurării executării prevederilor prezentei hotărîri 

urmează a fi identificate resurse financiare pentru elaborarea și editarea materialelor 

didactice, precum și perfecționarea cadrelor antrenate în predarea disciplinei opționale – 

Religia. 

 

38) Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei 

naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijirea al 

copilului pe anii 2007-2012 – Analizînd rezultatele monitorizării procesului de 

implementare a legislației, nu s-au constatat circumstanțe de inaplicabilitate a legii. 

 

39) Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor 

măsuri de susţinerea a activităţilor pentru tineret” – pentru semestrul doi al anului 2011 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 

27 decembrie 2010 „Privind aprobarea unor măsuri de susţinerea a activităţilor pentru 

tineret” nu a fost prezentat. 

 

40) Hotărîrea Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică 

şi/sau recreere” – actul normativ este funcțional și nu necesită măsuri suplimentare pentru 

asigurarea acțiunii. 

 

41) Hotărîrea Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003 „Cu privire la implementarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” – actul normativ este 

funcțional și nu necesită măsuri suplimentare pentru asigurarea acțiunii. 

 

42) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

(în partea ce ţine de aplicarea prevederilor art. 208-220 şi art. 407) – În cazul dat 

procesul de monitorizare s-a focusat asupra aplicării unor articole separate din cadrul Codului 

Contravențional (în continuare - CCRM), și anume art. 208 – 220 și art. 407. 

Reieşind din cele relatate mai sus constatăm, că contravenţiile prevăzute în art. 208-

220 din Codul contravenţional, la momentul actual, nu se examinează şi nu se aplică 

sancţiuni persoanelor care au încălcat legislaţia în domeniul transportului aerian. În scopul 

depăşirii acestei situaţii și asigurării implementării eficiente a prevederilor legale este 

necesară întreprinderea următoarelor măsuri: 
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a) finalizarea reformei instituţionale în domeniul aviației civile şi urgentarea creării 

Autorităţii Aeronautice Civile; 

b) elaborarea unui proiect de lege privind modificarea Codului contravenţional prin care se 

va opera modificarea şi completarea articolelor 208-220 şi 407 din Codul contravenţional, în 

scopul ajustării lor la cerinţele actuale; 

c) elaborarea și completarea Legii aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 09.07.1997 în vederea 

stabilirii atribuţiilor privind examinarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor unuia din 

organele administraţiei publice în domeniul transportului aerian, precum şi revizuirea art. 23 

alin. (1) luînd în consideraţie propunerile prezentate de către autorităţile şi întreprinderile 

interesate. Se va atrage atenţie asupra propunerilor prezentate de către Administraţia de Stat a 

Aviaţiei Civile, care vizează modificarea şi completarea art. 208-220 şi 407 din Codul 

contravenţional, propunerilor înaintate de către Serviciul Grăniceri în vederea stabilirii 

răspunderii transportatorilor pentru neexecutarea obligaţiilor de prezentare a datelor privind 

pasagerii, prevăzute în  proiectul Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova şi 

Directiva 2004/82/CE Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de 

transport de a comunica datele privind pasagerii, precum şi propunerilor înaintate de către 

Ministerul Afacerilor Interne, referitor la înăsprirea sancţiunilor aplicate pentru comiterea 

contravenţiilor prevăzute în art. 216 din Codul contravenţional şi a companiilor aeriene (Î.S. 

C.A. „Air Moldova” şi S.A. „Moldavian Airlines”) pentru comiterea contravenţiilor 

prevăzute în art. 210 din Codul contravenţional. 

 

43) Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 – pentru semestrul doi al 

anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului transporturilor 

auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 nu a fost prezentat. 

 

44) Legea nr. 92-XVI din 5 aprilie 2007 privind securitatea aeronautică – în vederea 

asigurării aplicării eficiente a legii monitorizate urmează a fi întreprinse următoarele măsuri: 

a) finalizarea reformei instituționale în domeniul aviației civile și fortificarea potențialului 

isntituțional al recent createi Autorități Aeronautice Civile.  

b) este necesară inițierea unui proiect de lege privind modificarea Legii privind securitatea 

aeronautică, unde vor fi luate în considerare propunerile înaintate. 

c) crearea unei subdiviziuni în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

Drumurilor  responsabilă de securitatea aeronautică și asigurarea cu specialiști calificați în 

domeniu. 

 

45) Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior - 

monitorizarea procesului de implementare a legislației a scos în evidență mai mulți factori 

care generează inaplicabilitatea sau realizarea parțială a actului monitorizat. Astfel, în 
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vederea asigurării unei aplicabilități eficiente a actului monitorizat urmează a fi întreprinse 

următoarele măsuri: 

a) modificarea și completarea legislației – elaborarea și aprobarea pîrghiilor normative 

pentru aplicarea eficientă a articolului 14. Analiza oportunității modificării termenului stabilit 

la art. 15 de 20 zile pentru examinarea cererii privind eliberarea autorizației de funcționare, 

precum și a actelor pentru aliberarea acesteia, dat fiind faptul că la moment termenul stabilit 

crează dificultăți de realizare în timp a acestei sarcini. În același timp se propune: 

- Autorizația de funcționare în domeniul comerțului interior trebuie eliberată de către 

autoritățile administrației publice locale de nivelul II prin decizia unei comisii (din 

componența căreia face parte și primarul lolcalității unde ulterior va activa unitatea de 

comerț) instituite la decizia consiliului raional pentu fiecare solicitare în parte; 

- Instituirea în cadrul autorității administrației publice locale responsabile de eliberarea 

autorizației de funcționare a unei unități de personal pentru instituirea și funcționarea 

”Ghișeului unic” cu angajarea unei persoane competente în domeniul dat; 

- Consolidarea capacităților instituționale privind implementarea politicilor comerciale prin 

urgentarea creării Agenției Protecției Cosnumatorului.  

b) alocarea surselor financiare – identificarea mijloacelor financiare în valoare de circa 

2 846 mii lei pentru asigurarea bunei funcționări a acesteia. Detaliile cu argumentări pentru 

fiecare acțiune urmează a fi prezentate de către Ministerul Economiei. 

c) suplinirea resurselor umane – dat fiind faptul deficitului de resurse umane în secțiile cu 

profil economic al APL se simte lipsa cadrelor calificate la compartimentul ce ține de 

instituirea și funcționarea ghișeului unic la eliberarea autorizațiilor de funcționare în comerț, 

precum și crearea Sistemului Informațional în Comerț. 

 

46) Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător – 

pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a 

Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător nu a fost prezentat. 

 

47) Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat - în vederea asigurării unei aplicabilități eficiente a actului monitorizat urmează a fi 

întreprinse următoarele măsuri: 

a) aprobarea modificărilor la statutul juridic al CNAJGS; 

b) prezentarea către Parlament, Guvern și Ministerul Justiției a Raportul anual de activitate în 

sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat. 

 

48) Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune în vederea 

asigurării unei aplicabilități eficiente a actului monitorizat urmează a fi întreprinse măsuri 
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pentru soluționarea și lichidarea circumstanțelor care generează inaplicabilitatea legii, 

analizate detaliat în Paragraful 2.5., Punctul 2.5.1., alineatul 48).   

 

49) Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţie – este necesară uniformizarea aplicării legii de către APL-uri și asigurarea 

pregătirii adecvate a specialiștilor în domeniul expertizări tehnice şi verificării proiectelor. 

 

50) Legea nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură nu a fost prezentat. 

 

51) Legea nr. 1100-XVI din 30 iulie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 

alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – în scopul asigurării acțiunii legii monitorizate, 

urmează a fi întreprinse măsuri în vederea modificării și completării actului legislativ supus 

monitorizării și cadrului juridic secundar după cum a fost stabilit în Paragraful 2.4., Punctul 

2.4.1., alin.  51). 

 

52) Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea 

mediului – Ca rezultat al monitorizării procesului de implementare a legii se propune 

identificarea mijloacelor financiare în scopul creării unui sistem de colectare separată şi 

prelucrare a  deşeurilor, sistem care la momentul actual nu exista. 

Totodată se propune modificarea și completarea cadrul normativ, analizat mai detaliat 

în Paragraful 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 15) și 52) din prezentul Raport. 

La fel, conform prevederilor proiectului de lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 1540 din 25.02.1998, pentru semestrul I al anului curent Ministerul Mediului 

urmează să elaboreze: 

 un sistem de management al ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje  

 instrucţiuni privind calculul plăţii pentru poluare mediului. 

 

53) Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic – în vederea asigurării acțiunii legii monitorizate urmează a fi creată Agenţia 

Naţională Arheologică, care va reprezenta instituţia publică specializată, subordonată 

Ministerului Culturii, menită să asigure realizarea politicilor de stat în domeniul protejării şi 

valorificării patrimoniului arheologic naţional. Pentru funcţionarea cu succes a Legii cu 

privire la eficienţa energetică sunt necesare resurse financiare din bugetul de stat pentru 

crearea Agenţiei Naţionale Arheologice, salarizarea personalului (16 unităţi), asigurarea 

tehnico-materială a activităţii Agenţiei, atribuirea unui sediu pentru amplasarea acesteia. 
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54) Legea nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei 

HIV/SIDA – în vederea asigurării acțiunii legii monitorizate urmează a fi întreprinse măsuri 

pentru:  

a) modificarea și completarea legislației -  modificarea și completarea legii în vederea 

aducerii în concordanță a al.(4) art. 22 a Legii nr.23 din 16 februarie 2007 cu privire la 

profilaxia infecţiei HIV/SIDA - „Lista profesiilor şi specialiştilor la care nu pot fi admise 

persoane cu statutul HIV pozitiv se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi a Familiei” cu principiul liberei alegeri a profesiei şi încadrarea în 

cîmpul muncii, fiindcă la moment prevederile legale contravin dreptului la nediscriminare şi 

egalitate în faţa legii a persoanelor cu HIV/SIDA. Aducerea în concordanță a prevederii 

art.24 a Legii nr.23 din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA - 

„Restricţii la efectuarea unei călătorii  şi alegerea reşedinţei” limitează drepturile persoanelor 

care trăiesc cu HIV/SIDA la libera circulaţie  cu art.2 – libertatea la circulaţie a Protocolului 

nr. 4 la Convenţia UE pentru apărarea Dreptului Omului şi a Libertăţii fundamentale 

amendată de Protocolul nr.11. 

b) măsuri de ordin instituțional –suplimentarea Centrului SIDA cu o funcție de jurist, care 

ar asigura asistența și consultanța în materie juridică a activității acestuia. 

 

55) Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii reproductive şi 

planificare familială – pentru semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii 

reproductive şi planificare familială nu a fost prezentat. 

 

56) Legea nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice – pentru 

semestrul doi al anului 2011 Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii 

nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor electronice nu a fost prezentat. 

 

57) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice – Analizînd 

rezultatele monitorizării procesului de implementare a actului legislativ, în vederea asigurării  

acțiunii acestuia, este necesară modificarea cadrului juridic secundar, conform Paragrafului 

2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 57). Totodată urmează a fi asigurat procesul de elaborare și 

implementare a proiectului Planului de acțiuni privind dezvoltarea achizițiilor publice pentru 

anii 2011-2013. 

S-a constatat necesitatea creării unui grup de lucru mixt, format din membrii Agenției 

Achiziții Publice și Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, care va avea drept scop 

elaborarea unui proiect de lege în vederea aplicării corecte a art. 44 din Legea monitorizată. 

Urmează a fi revizuit mecanismul și procedura de examinare a contestațiilor 

operatorilor economici. Problema se datorează conflictului de interese care apare, în situația 

care Agenția Achiziții Publice se expune asupra legalității procedurii de achiziții publice și 

tot ea examinează contestațiile. 
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58) Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit – în scopul 

asigurării acțiunii legii date urmează a fi întreprinse măsuri în vederea selectării și angajării a 

specialiștilor calificați în cadrul Serviciului de control și verificare din cadrul Consiliului de 

supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor. 

Totodată se propune elaborarea proiectul legii și cadrului juridic secundar privind 

modificare și completarea actului legislativ monitorizat, în ceea ce ține de implementarea 

unui sistem eficient de autoreglementare a profesiei de auditor și control al calității lucrărilor 

de audit și elaborarea proiectul de modificare și completare a art. 20, alin. (4) din legea 

monitorizată pentru corespunderea cu Legea 235-XVI din 20 iulie 2006. 

 

59) Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor 

imobile - Analizînd rezultatele monitorizării procesului de implementare a actului legislativ, 

în vederea asigurării  acțiunii acestuia, este necesară modificarea și completarea cadrului 

juridic, conform celor stabilite în Paragrafului 2.4., Punctul 2.4.1., alineatul 59). 

 

60) Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite 

pe teritoriul Republicii Moldova – în scopul asigurării acțiunii actului legislativ monitorizat 

trebuie întreprinse următoarele acțiuni. 

 Crearea unui grup de lucru în vederea examinării complexe a legii și elaborarea setului de 

propuneri pentru modificarea și completarea acesteia, dat fiind faptul învechirii multor 

prevederi și termeni utilizați. Un exemplu elocvent ar fi chiar titlul legii care face 

trimitere la R.S.S.M. și nu denumirea oficială – Republica Moldova.  

 Completarea și modificarea art. 15 al Legii privind funcționarea limbilor vorbite pe 

teritoriul R.S.S. Moldovenești; 

 Elaborarea și aprobarea actului normativ care ar stabili modul de evaluare a gradului de 

cunoaștere a limbii de stat. 

 Alocarea mijloacelor financiare necesare pentru implementarea prevederilor actului 

legislativ (pentru crearea grupurilor pentru studierea limbii de stat, traducerea 

blanchetelor, antrenarea funcționarilor publici etc.) 

 Asigurarea măsurilor de control mai eficient al art. 6, 21, 27 și 29 din Lege. 

 

61) Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006 „Privind expertiza 

anticorupţie a proiectelor de actele legislative şi normative” – pentru a asigura acțiunea 

eficientă a actului normativ urmează a fi întrprinse acțiuni de ordin normativ. Ne referim la 

aprobarea proiectului pentru modificarea și completarea actului monitorizat. 

 

62) Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea 

Programului Naţional  de Facilitare a Transporturilor Aeriene” - pentru a asigura 

acțiunea eficientă a actului normativ urmează a fi întrprinse următoarele acțiuni: 



 115 

1) acțiuni de ordin normativ – urmează a convoca un grup de lucru în vederea 

elaborării modificărilor la actul normativ, unde vor fi luate în considerare propunerile 

parvenite în procesul de monitorizare, și anume: 

a) modificarea Programului național de facilitare a trasporturilor aeriene în conformitate cu 

amendamentele la Anexa 9 ”Facilitare” la Convenția de la Chicago și în conformitate cu 

prevederile Legii aviației civile care stabilesc atribuțiile autorităților publice în domeniul 

facilitării transporturilor aeriene. 

b) revizuirea punctelor 21, 52, 53, 56, 72, 76, 77, 78, 93, 105, 251, 329, 330 din Programul 

național de facilitare a transporturilor aeriene în concordanță cu prevederile Legii nr. 200 din 

16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu 

privire la intrarea și ieșirea în Republica Moldova și Legea nr. 273 din 09.11.1994 privind 

actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. 

c) ajustarea Programului la prevederile Codului vamal, Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu 

privire la modul de ntroducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de 

către persoane fizice și H.G. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a destinațiilor vamale prevăzute Codul Vamal al R.M. 

2) de ordin instituțional – crearea unei subdiviziuni în cadrul Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor responsabile de facilitarea transporturilor 

aeriene, resurse umane calificate și instruite pentru exercitarea atribuțiilor în acest domeniu. 

  

63) Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 30 august 2007 „Privind aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012” - pentru a asigura acțiunea 

eficientă a actului normativ urmează a fi întrprinse următoarele acțiuni: 

1) acțiuni de ordin normativ – urmează a convoca un grup de lucru în vederea 

elaborării următoarelor acte: 

a) proiectul hotărîrii Guvernului privind crearea și organizarea funcționării Autorității 

Aeronautice Civile; 

b) proiectul hotărîrii Guvernului privind lichidarea A.S.A.C.; 

c) elaborarea unui proiect nou a Strategiei, care pornind de la nivelul existent de dezvoltare a 

aviaţiei civile (condiţiile actuale), de la sarcinile strategice a Republicii Moldova privind 

integrarea europeană, va sistematiza acţiunile în domeniul aviaţiei civile în scopul creării 

condiţiilor şi formării mecanismelor necesare pentru modernizarea şi integrarea ramurii în 

sectorul aviaţiei civile european. În cadrul elaborării proiectului se vor lua în consideraţie 

obiecţiile şi propunerile părţilor interesate expuse în procesul monitorizării executării actului. 

2) de ordin instituțional - acordarea unei atenții deosebite și urgentarea procesului de 

reorganizare a organelor administraţiei publice în domeniul aviației civile şi organizarea 

funcţionării acestora (începînd cu anul 2008 şi pînă în prezent Autoritatea Aeronautică Civilă 

nu a fost creată). 
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3) de ordin financiar - asigurarea cu cadre calificate şi organizarea funcţionării 

corespunzătoare a structurii specializate a MTID şi Autorităţii Aeronautice Civile, 

 efectuarea controalelor fiscale la agenţii economici care prestează servicii în domeniul 

aviaţiei civile şi elaborarea, în caz de necesitate, a unui sistem de evaluare a veniturilor 

impozabile din serviciile aeronautice prestate peste hotarele Republicii Moldova (punctul 14 

din Plan), 

 implementarea treptată a sistemelor de citire a paşapoartelor, inclusiv cu date biometrice 

(punctul 15 din Plan), 

 crearea unui centru regional de logistică de tip Cargo în cadrul Zonei Economice Libere 

"Aeroportul Mărculeşti" (punctul 21 din Plan), 

 investirea în dezvoltareaa aeroporturilor Cahul şi Bălti, în scopul revitalizării 

transportului aerian de pasageri şi încărcături (punctul 22 din Plan), 

 reconstrucţia pistei de decolare-aterizare a Aeroportului Internaţional Chişinău (punctul 

23 din Plan), 

 elaborarea şi promovarea unui complex de măsuri privind dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii la sol, inclusiv modernizarea sistemului de deservire la sol a pasagerilor, 

bagajelor serviciului cargo, aeronavelor (serviciului "handling") şi catering (punctul 24 din 

Plan), 

 elaborarea şi promovarea unui complex de măsuri privind micşorarea costurilor şi 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor aeriene, precum şi protecţia drepturilor consumatorilor 

(punctul 25 din Plan), 

 dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de facilităţi aeronautice pe Aeroportul 

Internaţional Chişinău, introducerea în acest scop a unui sistem performant de protecţie 

perimetrală şi a unui sistem de verificare a bagajelor de cală (3D) (punctul 28 din Plan), 

 implementarea circulaţiei electronice a documentelor în ramura aviaţiei civile (punctul 29 

din Plan), 

 elaborarea Codului aeronautic (punctul 39 din Plan), 

 participarea Republicii Moldova la iniţiativa Cerul Unic European (Single European 

Sky), evaluarea impactului acesteia asupra aviaţiei civile din Moldova după încheierea fazei 

de definire; îndeplinirea cerinţelor programului SES (punctul 40 din Plan), 

 modernizare a sistemului naţional de management al traficului aerian, asigurarea unui 

înalt nivel de siguranţă, fiabilitate şi interoperabilitate cu sistemul european, trecerea la 

sistemul ADS, fără perturbarea funcţiei operaţionale (punctul 41 din Plan), 

 participarea Moldovei la implementarea conceptului de Blocuri de Spaţiu Aerian 

Funcţionale - FAB, în scopul reducerii fragmentării, sporirii eficienţei şi siguranţei 

sistemului, pentru reducerea costurilor operatorilor aerieni cu aproximativ 30% (punctul 42 

din Plan), 

 încurajarea achiziţionării de aeronave cu grad de poluare redus, pentru asigurarea 

protecţiei mediului. Elaborarea şi aplicarea normelor corespunzătoare (punctul 43 din Plan), 

 intensificarea instruirii periodice a inspectorilor Autorităţii Aeronautice Civile (punctul 

46 din Plan), 

 perfecţionarea continuă a sistemului de pregătire a specialiştilor în domeniul aeronautic 

(punctul 48 din Plan).    

 

64) Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 4  decembrie 2002 „Pentru aprobarea 

normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă” - 

pentru optimizarea funcționării și asigurarea acțiunii actului normativ se propune elaborarea 

unui proiect de hotărîre a Guvernului prin care s-ar introduce un șir de modificări și 

completări care ar optimiza cheltuielile pentru necesitățile sportivilor implicați în activități 
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sportive naționale și internaționale și nu ar implica în sine majorarea suplimentară a finanțării 

din bugetul de stat. Proiectul H.G. va fi prezentat Guvernului de către Ministerul Tineretului 

și Sportului. 

 

65) Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 2 septembrie 2003 “Cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015” 

– urmare monitorizării procesului de implementare a prezentului act normativ s-a ajuns la 

concluzia necesității revizuirii intergale a Strategiei și elaborării unui Plan de acțiuni realist și 

cu indicatori de performanță, în scopul asigurării aplicabilității actului monitorizat. La nivel 

instituțional se impune necesitatea perfecționării mecanismului de implementare a politicii 

statului în domeniul turismului, iar Agenția Turismului a Republicii Moldova va veni cu 

propuneri concrete. 

 

66) Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 30 octombrie 2009 „Cu privire la Proiectul-

pilot pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ – teritoriale” – actul 

normativ este funcțional și nu necesită măsuri suplimentare pentru asigurarea acțiunii. 

 

67) Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare regională” – raportul de monitorizare prezentat nu 

conține informația necesară. 

 

68) Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26 iulie 2010 „Cu privire  la aprobarea 

Documentului unic de program pentru anii 2010-2012” – raportul de monitorizare 

prezentat nu conține informații privind măsurile care generează inaplicabilitatea, reieșind din 

asta nu este posibil identificarea măsurilor care ar asigura acțiunea acestora. 

 

Punctul 2.7.2. 

Recomandări generale pentu actele monitorizate 

În vederea asigurării acțiunii acestora 

 

Monitorizarea procesului de implementare a actelor normative a avut drept scop 

primordial identificarea cauzelor de inaplicabilitate a acestor acte și elaborarea sau 

identificarea măsurilor care ar înlătura impedimentele de aplicabilitate. În rezultatul 

monitorizării procesului de implementare a actelor normative și legislative, în Paragraful 

2.5., Punctul 2.5.1, au fost identificate principalele cauze generatoare de inaplicabilitatea 

unor prevederi a actelor normative. În Punctul precedent 2.7.1, au fost propuse măsurile de 
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asigurare a executării acestor acte, reieșind din analiza cauzelor care generează 

inaplicabilitatea.  

Astfel, analiza circumstanțelor care generează efecte negative asupra procesului de 

implementarea a actelor normative au făcut posibilă identificarea măsurilor de asigurare a 

acțiunii celor 68 acte monitorizate. Acestea circumstanțe cel mai frecvent au un caracter 

normativ (adică implică necesitatea modificării cadrului normativ), unul financiar (se 

datorează insuficienței finanțării pentru o bună implementare) sau lipsei capacităților 

instituționale (cauzat de lipsa cadrelor profesionale sau lipsa unor structuri de stat).  

Generalizînd rezultatul monitorizării, propunem cîteva măsuri complexe în scopul 

asigurării acțiunii actelor monitorizate. 

 Dat fiind faptul identificării cadrului normativ care urmează a fi elaborat, modificat și 

completat, se propune demararea în regim de urgență a procedurii de elaborare a unui 

proiect de lege care ar introduce modificări și completări în legislația monitorizată, pentru 

atingerea obiectivelor acestuia. 

 Se propune identificarea mijloacelor financiare în scopul finanțării necesare întru 

implementarea în deplină măsură a actelor monitorizate; 

 Se propune analiza solicitărilor suplinirii statelor de personal cu unități suplimentare în 

acele cazuri în care este strict necesar. 

 

 

CAPITOLUL III 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

 

PARAGRAFUL 3.1.  

Generalizarea rezultatelor procesului de monitorizare a implementării legislației.  

 

Acest Paragraf reprezintă un comentariu de sinteză a rapoartelor de monitorizare a 

procesului de implementare a 68 de acte normative, efectuat prin prisma metodologiei 

stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010. Analiza multilaterală a rezultatelor 

obținute după monitorizarea acestor acte a făcut posibilă identificarea circumstațelor de fapt 

și de drept, care generează inaplicabilitatea actelor normative. Avînd în vedere cauzele 

generatoare de neexecutarea actelor normative monitorizate, au fost elaborate propuneri 

obiective, care urmează a fi întreprinse prompt, pentru eliminarea impedimentelor executării 

cadrului normativ. 
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Punctul 3.1.1.  

Gradul general de eficiență a actelor normative monitorizate. 

 

Urmare executării procesului de monitorizare a implementării celor 68 acte normative 

pe parcursul anului 2011, a fost stabilit gradul de executare a acestor acte, precum și 

circumstanțele care cauzează inaplicabilitatea lor.  

 Este de menționat faptul că responsabilitatea monitorizării celor 68 acte normative și 

legislative a fost pusă în sarcina autorităților centrale de specialitate ale administrației publice 

în temeiul H.G. nr. 1181 din 22.12.2010, H.G. nr. 295 din 26.04.2011 și H.G. nr. 704 din 

20.09.2011. De neînțeles este faptul neexecutării de către unele dintre aceste instituții publice 

a procesului de monitorizare a actelor normative și legislative. Neexecutarea rapoartelor de 

monitorizare a dus la întocmirea prezentului Raport într-o măsură incompletă, fapt ce 

prejudiciază efectuarea unei evaluări complete a gradului general de aplicabilitate. 

Un tablou general al informației din rapoartele de monitorizare la capitolul 

funționalitatea actelor normative și legislative ar arăta în felul următor: 

 

 Rapoarte neprezentate – 8 (din totalul - 68); 

 Nefuncționale – 1; 

 Acte cu un grad de funcționalitate redus – 10; 

 Acte cu un grad de funcționalitate relativ – 31; 

 Acte funcționale – 16; 

 Acte nedeterminate - 2.  

 

Reieșind din informațiile obținute în procesul de monitorizare a implementării 

legislației, gradul general de aplicabilitate a actelor normative monitorizate reprezintă 

un nivel ”relativ funcțional” de aplicare.  

Gradul relativ funcțional de executare a actelor cadrului normativ monitorizat, denotă 

un nivelul parțial de acțiune și aplicare a actelor normative, respectiv impactul parțial asupra 

procesului de reglementare a relațiilor sociale în scopul pentru care au fost elaborate. În 

esență este vorba despre funcționalitatea redusă a unor articole separate sau chiar capitole, 

după caz, alteori lipsa pîrghiilor necesare stabilite prin cadrul juridic secundar, pentru 

punerea în aplicare a actelor legislative de bază. 

 

Gradul general de realizare a scopurilor actelor normative monitorizate. 

Examinarea rezultatelor obținute din monitorizarea procesului de implementare a actelor 

normative pe parcursul anului 2011, a determinat gradul de realizare a scopurilor și 

obiectivelor acestor acte. Gradul de realizare a scopurilor actelor normative monitorizate a 

fost determinat în cuantum procentual, avînd la bază evaluarea gradului de executare a 

actelor monitorizate (analizat în Paragraful 2.2.) și datele statistice privind rezultatele 

implementării actelor normative monitorizate acumulate și procesate în perioada 
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monitorizării. Astfel, efectuînd o analiză complexă a rezultatelor monitorizării la capitolul 

”realizarea obiectivelor și scopurilor”, constatăm că gradul general (o medie) nu poate fi 

stabilită cu precizie dat fiind faptul că diferite acte normative au un grad diferit de îndeplinire 

a scopurilor și obiectivelor.  

Un factor important este faptul că gradul de realizare a scopurilor și obiectivelor este 

variabil în funcție de domeniul de reglementare, cadrul juridic secundar etc. Astfel, o privire 

generală asupra tabloului de atingere a obiectivelor cadrului normativ monitorizat, ar putea fi 

reprezentat în felul următor: 

 

 Rapoarte neprezentate – 8 (din totalul - 68); 

 Acte cu grad neidentificat de îndeplinire a scopurilor – 16; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 90-100% – 13; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 80-90% - 7; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 70-80% - 11; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de 60-70% - 4; 

 Acte cu un grad de îndeplinire a scopurilor la un nivel de sub 60% - 9 

 

Analiza complexă a cauzelor de inaplicabilitate a actelor normative monitorizate și a 

celor care nu permit realizarea în mare măsură a obiectivelor, au trăsături comune în ceea ce 

privește: optimizarea cadrului juridic secundar, identificarea posibilității soluționării 

deficitului de cadre calificate, identificarea mijloacelor financiare pentru asigurarea unor 

procese necesare în vederea executării prevederilor actelor normative monitorizate. 

 

Punctul 3.1.2. 

Adoptarea și aplicarea cadrului juridic secundar 

 

Monitorizarea procesului de implementare a cadrului legislativ a făcut posibilă 

evidențierea și punerea pe listă a circumstanțelor care cauzează inaplicabilitatea lor. Una din 

principalele cauze generatoare de inaplicabilitatea actelor monitorizate este lipsa sau calitatea 

neadecvată a cadrului juridic secundar, care de fapt asigură mecanismul de punere în aplicare 

a acestor acte și gradul de suficiență a resurselor materiale, financiare și umane pentru 

funcționarea cadrului normativ supus monitorizării.  

Analiza complexă a rapoartelor de monitorizare a procesului de implementare a 

legislației a stabilit actele normative monitorizate care necesitată modificare și completare, 

precum și adoptarea actelor normative noi sau de modificare a celor deja existente în scopul 

creării unui cadru juridic secundar adecvat și eficient. Aplicarea eficientă și uniformă a 

cadrului normativ monitorizat necesită elaborarea și adoptarea (aprobarea) a 72 acte 

normative și legislative noi, modificarea și completarea a 32 acte legislative, modificare și 

completare a 9 acte normative, abrogarea a 3 acte legislativ și normative. În același timp a 



 121 

fost stabilit că nu este nevoie de intervenție în cazul a 15 acte legislative și normative, iar 

două rapoarte nu conțin iformație cu privire la necesitatea adoptării cadrului juridic secundar. 

Analiza rapoartelor de monitorizare a implementării legislației a identificat indicatorii 

cantitativi privind necesitățile de modificare și completare a cadrului normativ monitorizat 

atît și a celui secundar, conform următoarelor date:  

 

1) este necesară elaborarea și adoptarea (aprobarea) a 72 acte normative și legislative   

    noi; 

2) modificarea și completarea a 32 acte legislative; 

3) modificarea și completarea a 9 acte normative; 

4) abrogarea a 3 acte normative și legislative; 

5) nu este nevoie de intervenție în cazul a 15 acte legislative și normative; 

6) nu conțin informația necesară 2 Rapoarte. 

 

Punctul 3.1.3. 

Cauzele care generează inaplicabilitatea actelor normative monitorizate 

 

Monitorizarea procesului de implementare a celor 68 acte normative a identificat 

cauzele generatoare de inaplicabilitatea actelor normative sau de unele compatimente a 

acestora. Circumstațele respective au fost identificate reieșind din analiza de sinteză a 

gradului de executare și cel de atingere a obiectivelor actelor, în același timp a fost examinată 

necesitatea de revizuire a cadrului normativ monitorizat cît și a celui aferent sau secundar. 

Generalizînd rezultatul monitorizării în ceea ce ține de circumstanțele esențiale care 

prezintă impedimente în executarea actelor normative, pot fi expuse în următoarea ordine: 

 Cel mai frecvent, 34 cazuri din 68 este vorba despre necesitatea modificării și 

completării cadrului normativ monitorizat sau de cel secundar; 

 În 23 cazuri din 68 lipsa finanțării suficiente repezintă un impediment în realizarea 

eficientă a legislației; 

 Altă cauză esențială, 10 cazuri din 68, reprezintă lipsa resurselor umane suficiente și 

calificate; 

 11 cazuri în cele 68 de acte necesită fortificarea capacităților instituționale; 

 În cazul a 14 acte monitorizate nu au fost identificate circumstanțe care generează 

inaplicabiltatea lor.  

Calculul a fost efectuat luînd în considerare faptul că un singur act normativ poate avea 

un concurs de circumstanțe care generează inaplicabilitate. 
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Punctul 3.1.4. 

Gradul de eficiență a actelor normative monitorizate 

 

Monitorizarea eficientă a procesului de implementare a celor 68 acte normative a fost 

bazată pe informația conținută în rapoartele de monitorizare, întocmite conform 

Metodologiei stabilite în H.G. nr. 1181 din 22.12.2010. Astfel, în conformitate cu pct. 8, alin. 

9) din Metodologie ministerele urmau să demonstreze prin informații și date concrete că 

actele monitorizate optează pentru soluția celui mai mic cost al unei probleme clar definite. 

Deși conform Metodologiei acest lucru era obligatoriu, în cele mai dese cazuri nu a fost 

reflectată informația necesară, din care considerent nu a fost posibil întocmirea deplină a 

acestui capitol din Raport. Doar 6 rapoarte din 68 conțin informații cu privire la acest subiect, 

fapt care ne permite să facem concluzii la un nivel destul de general și nicidecum o analiză 

de sinteză complexă asupra întregului cadru normativ monitorizat în ceea ce vizează eficiența 

actelor (aspectele ce privesc costurile necesare pentru implementarea actelor normative 

monitorizate). 

În esență prezentul compartiment reprezintă o importanță deosebită pentru 

monitorizarea procesului de implementare a legislației, din considerentul necesității analizei 

impactului financiar a implementării legislației.  

În acest context, propunem autorităților administrației publice centrale întocmirea 

rapoartelor de monitorizare în conformitate cu Metodologia stabilită prin H.G. nr. 1181 din 

22.12.2010 și efectuarea unei mai aprofundate analize a compartimentului ce vizează 

stabilirea gradului de eficiență a actelor normative. 

 

Punctul 3.1.5. 

Recomandări în vederea asigurării acțiunii actelor normative monitorizate 

 

Monitorizarea procesului de implementare a actelor normative a avut drept unul din  

scopurile primordiale identificarea cauzelor de inaplicabilitate a acestor acte și elaborarea sau 

identificarea măsurilor care ar înlătura impedimentele de aplicabilitate. În rezultatul 

monitorizării procesului de implementare a actelor normative și legislative, în Paragraful 

2.5., Punctul 2.5.1, au fost identificate principalele cauze generatoare de inaplicabilitatea 

unor prevederi a actelor normative. În Raport au fost propuse măsurile de asigurare a 

executării acestor acte, reieșind din analiza cauzelor care generează inaplicabilitatea.  

Astfel, analiza circumstanțelor care generează efecte negative asupra procesului de 

implementarea a actelor normative au făcut posibilă identificarea măsurilor de asigurare a 

acțiunii celor 68 acte monitorizate. Acestea circumstanțe cel mai frecvent au un caracter 

normativ (adică implică necesitatea modificării cadrului normativ), unul financiar (se 

datorează insuficienței finanțării pentru o bună implementare) sau lipsei capacităților 

instituționale (cauzat de lipsa cadrelor profesionale sau lipsa unor structuri de stat).  
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Generalizînd rezultatul monitorizării, propunem cîteva măsuri complexe în scopul 

asigurării acțiunii actelor monitorizate. 

 Dat fiind faptul identificării cadrului normativ care urmează a fi elaborat, modificat și 

completat, se propune demararea în regim de urgență a procedurii de modificare și 

completare a cadrului normativ monitorizat, pentru atingerea obiectivelor acestuia. 

 Se propune identificarea mijloacelor financiare în scopul finanțării necesare întru 

implementarea în deplină măsură a actelor monitorizate; 

 Se propune analiza solicitărilor suplinirii statelor de personal cu unități suplimentare în 

acele cazuri în care este strict necesar. 

 

PARAGRAFUL 3.2. 

Concluzii  

 

Prezentul Raport a fost întocmit în scopul generalizării rezultatelor procesului de 

monitorizare a legislației, proces a cărui mecanism și metodologie au fost aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de 

implementare a legislației. Listele actelor normative care au fost monitorizate pe parcursul 

semestrelor unu și noi al anului 2011 au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 

26.04.2011 cu privire la aprobarea Listei actelor legislative și normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice în primul 

semestru al anului 2011 și Hotărîrea Guvernului nr. 704 din 20.09.2011 cu privire la 

aprobarea Listei actelor legislative și normative care vor fi monitorizate de către organele 

centrale de specialitate ale administrației publice în semestrul II al anului 2011, au fost 

aprobate listele actelor normative care au fost monitorizate pe parcursul anului 2011. 

Constatăm faptul că scopul procesului de monitorizare în mare măsură a fost atins, iar 

sarcina de identificare a gradului de executare a legislației supuse monitorizării a fost în mare 

măsură realizată. Acest fapt se datorează faptului că din 68 acte propuse spre monitorizare în 

anul 2011 au fost prezentate și analizate 60 Rapoarte. Totodată, a fost determinat nivelul 

atingerii obiectivelor și scopului actelor monitorizate, precum și cauzele inaplicabilității 

actelor normative. În baza analizei complexe a cauzelor care generează inaplicabilitatea 

actelor normative, au fost elaborate propuneri în vederea întreprinderiii măsurilor de 

asigurare a executării actelor monitorizate. Transpunerea în viață a acestor măsuri ar 

îmbunătăți iminent implementarea actelor legislative și normative monitorizate. 

 Este regretabil faptul că unele organe centrale de specialitate ale administrației 

publice, deși au avut la dispoziție cîte 6 luni pentru pregătirea și realizarea procesului de 

monitorizare nu au executat prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010, 

Hotărîrii Guvernului nr. 295 din 26.04.2011 și Hotărîrii Guvernului nr. 704 din 20.09.2011 și 

nu au efectuat procedura de monitorizare. Mai mult decît atît, dat fiind faptul că procesul de 

monitorizare este un proces nou și mai puțin cunoscut, Ministerul Justiției a asigurat asistență 

și consultanță metodologică întru realizarea monitorizării procedurii de implementare a 

legislației, la care au apelat doar 3 instituții. Avînd în vedere cele expuse mai sus nu putem să 

nu menționăm actele care nu au fost monitorizate: 
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Ministerul Economiei  

1) Raportul de monitorizare a Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător; Ministerul a intervenit cu o solicitare oficială de a efectua monitorizarea 

procesului de implementare a Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 în semestrul II al anului 

2012. 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

2) Raportul de monitorizare a Legii nr. 728-XIII din 6 februarie 1996 cu privire la 

pomicultură; 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

3) Raportul de monitorizare a Codul transporturilor auto nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 

Ministerul Sănătății 

4) Raportul de monitorizare a Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 privind ocrotirea sănătăţii 

reproductive şi planificare familială 

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

5) Raportul de monitorizare a Legii nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 comunicaţiilor 

electronice. 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei – 1 Raport 

6) Raportul de monitorizare a Hotărîrii Guvernului nr. 450 din 2 iulie 2010 „Pentru aprobarea 

Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor 

pentru anii 2010-2011” 

7) Legea nr. 169 din 9 iulie 2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) 

Ministerul Tineretului și Sportului – 1 Raport 

8) Raportul de monitorizare a Hotărîrea Guvernului nr. 1213 din 27 decembrie 2010 „Privind 

aprobarea unor măsuri de susţinerea a activităţilor pentru tineret. 

 

 

 

 


