NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la
modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea
proiectului
Proiectul de de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea şi
completarea unor hotărîri ale Guvernului a fost elaborat de către Ministerul
Justiţiei, întru executarea indicaţiei Prim-ministrului nr. 1516-433 din 25 iulie
2013 privind elaborarea în comun cu organele interesate şi prezentarea
Guvernului spre examinare a proiectelor actelor normative, perfectate în modul
stabilit, privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu Legea nr. 32
din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova
Argumentarea necesităţii de reglementare
La data de 7 martie 2013, Parlamentul a adoptat Legea nr. 32 din privind
Stema de Stat a Republicii Moldova. Articolul 13 din Legea privind Stema de
Stat a Republicii Moldova prevede că, Guvernul va aduce actele sale normative
în concordanţă cu prevederile Legii nominalizate.
Astfel, Ministerul Justiţiei întru executarea indicaţiei Prim-ministrului nr.
1516-433 din 25 iulie 2013, prin scrisoarea nr. 03/6973 din 29.07.13 a solicitat
tuturor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice prezentarea
în adresa Ministerului Justiţiei a propunerilor, referitoare la elaborarea
proiectului de modificare a cadrului normativ relevant.
Majoritatea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice au
expus lipsă de obiecţii şi propuneri referitoare la elaborarea proiectului de
modificare a cadrului normativ în domeniu, iar propunerea Ministerului
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost expusă în punctul 1 al
proiectului în cauză.
Modificarea de la punctul 2 al proiectului a fost efectuată în scopul aducerii
normei respective în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ
Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea actului normativ este aducerea
cadrului normativ în concordanţă cu prevederile Legii nr. 32 din 7 martie 2013
privind Stema de Stat a Republicii Moldova.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare.
Rezultatele expertizei juridice
Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care
reglementează domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative.
Respectarea transparenţei în procesul decizional
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a
fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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