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Planul naţional
de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015
Nr.
d/o

Actul legislativ/
normativ naţional

Actul Uniunii Europene

Fundamentul de
elaborare a actului
naţional

Caracterul
actului
legislativ/
normativ

Instituţia
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Termenul
preconizat
pentru
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proiectului în
adresa
Guvernului

1

2

3

4

5

6

7

Comisia
Națională a
Pieții
Financiare;

Trimestrul IV

1.

Lege
privind
modificarea
și
completarea Legii nr.
1134-XIII din 2
aprilie 1997 privind
societățile pe acțiuni

DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE
1. Directiva
2012/30/UE
a Acordul de Asociere
Act de
Parlamentului European și a Consiliului din Republica Moldova
modificare
25 octombrie 2012 de coordonare, în –
Uniunea
vederea echivalării, a garanțiilor impuse Europeană (Titlul IV
societăților comerciale în statele membre, în „Cooperarea
în
înțelesul articolului 54 al doilea paragraf din sectorul economic și
Tratatul privind funcționarea Uniunii alte
sectoare”,
Europene, pentru protejarea intereselor Capitolul
3
asociaților sau terților, în ceea ce privește „Dreptul societăților
constituirea societăților comerciale pe comerciale,
acțiuni și menținerea și modificarea contabilitate și audit,
capitalului acestora (Text cu relevanță guvernanță
pentru SEE)
corporativă”, Anexa
II)
(CELEX 32012L0030)
2. Directiva
2011/35/UE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
5 aprilie 2011 privind fuziunile societăților
comerciale pe acțiuni (Text cu relevanță
pentru SEE)

Ministerul
Economiei

2.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
220-XVI din 19
octombrie
2007
privind înregistrarea
de stat a persoanelor
juridice
și
întreprinzătorilor
individuali

3.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea
unor
acte
legislative
(Legea nr. 135-XVI
din 14 iunie 2007
privind societățile cu
răspundere limitată,
Legea nr. 220-XVI
din 19 octombrie

(CELEX 32011L0035)
3. A șasea Directivă a Consiliului
82/891/CEE din 17 decembrie 1982 în
temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g)
din tratat, privind divizarea societăților
comerciale pe acțiuni
(CELEX 31982L0891)
4. Directiva
2007/36/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor
drepturi ale acționarilor în cadrul societăților
comerciale cotate la bursă
(CELEX 32007L0036)
A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a
Consiliului din 21 decembrie 1989 privind
publicitatea sucursalelor înființate într-un
stat membru de anumite forme de societăți
comerciale care intră sub incidența
legislației unui alt stat
(CELEX 31989L0666)

Directiva 2009/102/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 septembrie
2009 în materie de drept al societăților
comerciale privind societățile comerciale cu
răspundere limitată cu asociat unic (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009L0106)

Acordul de Asociere
Ministerul
Republica Moldova
Justiției;
–
Uniunea
Camera
Europeană (Titlul IV
Înregistrării
de
„Cooperarea
în
Stat
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
3
„Dreptul societăților
comerciale,
contabilitate și audit,
guvernanță
corporativă”, Anexa
II)
Acordul de Asociere
Ministerul
Republica Moldova
Economiei;
–
Uniunea
Ministerul
Europeană (Titlul IV
Justiției
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
3
„Dreptul societăților
comerciale,

Act de
modificare

Trimestrul IV

Act de
modificare

Trimestrul IV

2007
privind
înregistrarea de stat a
persoanelor juridice
și întreprinzătorilor
individuali)
4.

Hotărîrea Consiliului
de Administrație a
Comisiei Naționale a
Pieții
Financiare
pentru aprobare unor
acte normative de
implementare a Legii
nr. 171 din 12 iulie
2012 privind piața de
capital (fonduri de
investiții)

contabilitate și audit,
guvernanță
corporativă”, Anexa
II)
SERVICII FINACIARE
1. Directiva 2006/73/CE a Comisiei din Acordul de Asociere
10 august 2006 de punere în aplicare a Republica Moldova
Directivei 2004/39/CE a Parlamentului –
Uniunea
European și a Consiliului privind cerințele Europeană (Titlul IV
organizatorice și condițiile de funcționare „Cooperarea
în
ale întreprinderilor de investiții și termenii sectorul economic și
definiți în sensul directivei menționate (Text alte
sectoare”,
cu relevanță pentru SEE)
Capitolul
9
(CELEX 32006L0073)
„Servicii
2. Directiva
2003/71/CE
a financiare”, Anexa
Parlamentului European și a Consiliului din XXVIII-A)
4 noiembrie 2003 privind prospectul care
trebuie publicat în cazul unei oferte publice
de valori mobiliare sau pentru admiterea
valorilor mobiliare la tranzacționare și de
modificare a Directivei 2001/34/CE (Text
cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32003L0071)
3. Regulamentul 2006/1287/CE al
Comisiei din 10 august 2006 de punere în
aplicare a Directivei 2004/39/CE a
Parlamentului European și a Consiliului
privind obligațiile întreprinderilor de
investiții de păstrare a evidenței și
înregistrărilor,
raportarea
tranzacțiilor,
transparența
pieței,
admiterea
de
instrumente financiare în tranzacții și
definiția termenilor în sensul directivei în
cauză (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32006R128)

Act nou

Comisia
Națională a
Pieții
Financiare

Trimestrul IV

5.

Hotărîrea Consiliului
de Administrație a
Comisiei Naționale a
Pieții
Financiare
pentru aprobare unor
acte normative de
implementare a Legii
nr. 171 din 12 iulie
2012 privind piața de
capital (organisme de
plasament colectiv în
valori
mobiliare
OPCVM)

1. Directiva 2007/16/CE a Comisiei din
19 martie 2007 privind punerea în aplicare a
Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind
coordonarea actelor cu putere de lege și a
actelor administrative privind anumite
organisme de plasament colectiv în valori
mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește
clarificarea anumitor definiții (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32007L0016)
2. Directiva
2009/65/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu
putere de lege și a actelor administrative
privind organismele de plasament colectiv
în valori mobiliare (OPCVM) (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009l0065)
3. Directiva 2010/43/UE a Comisiei din
1 iulie 2010 de punere în aplicare a
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește
cerințele organizatorice, conflictele de
interese, regulile de conduită, administrarea
riscului și conținutul acordului dintre
depozitar și societatea de administrare (Text
cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32010L0043)
4. Directiva 2010/42/UE a Comisiei din
1 iulie 2010 de punere în aplicare a
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului
European și a Consiliului în ceea ce privește
anumite dispoziții referitoare la fuziunile
fondurilor, structurile de tip „master-feeder”
și procedura de notificare (Text cu relevanță
pentru SEE)
(CELEX 32010L0044)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
9
„Servicii
financiare”, Anexa
XXVIII-A)

Act nou

Comisia
Națională a
Pieții
Financiare

Trimestrul IV

6.

5. Regulamentul
2010/583/UE
al
Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în
aplicare a Directivei 2009/65/CE a
Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește informațiile cheie destinate
investitorilor și condițiile care trebuie
îndeplinite pentru furnizarea informațiilor
cheie destinate investitorilor sau a
prospectului pe un suport durabil, altul decât
hârtia, sau prin intermediul unui site web
(Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32010R0583)
FISCALITATE
Lege cu privire la
1. Convenția din 26 iulie 1995 privind Acordul de Asociere
inspectarea financiară protejarea
intereselor
financiare
ale Republica Moldova
Comunităților Europene;
–
Uniunea
2. Regulamentul
(CE,
Euratom) Europeană (Titlul IV
nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie „Cooperarea
în
1995 privind protecția intereselor financiare sectorul economic și
ale Comunităților Europene
alte
sectoare”,
Capitolul
7
(CELEX 31995R2988)
„Gestionarea
finanțelor publice:
Politica
bugetară,
controlul
intern,
inspecția financiară
și auditul” și Titlul
VI
”Asistența
financiară
și
prevederi
privind
combaterea
fraudelor
și
controlul”, Capitolul
2 „Prevederi privind
combaterea
fraudelor
și
controlul”)

Act nou

Ministerul
Finanțelor,
Inspecția
financiară

Trimestrul IV

7.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Codului
Fiscal nr. 1163-XIII
din 24 aprilie 1997
(Titlul III „Taxa pe
valoare adăugată” și
Titlul
V
„Administrarea
fiscală”)

8.

Hotărîrea Guvernului
privind modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 929 din 31
decembrie 2009 cu
privire la aprobarea
cu
privire
la
aprobarea
Reglementării
tehnice „Cerinţe de
calitate
şi
comercializare pentru
fructe şi legume
proaspete”

9.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea Normelor
privind calitatea şi
inofensivitatea
laptelui şi produselor
lactate

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din
28 noiembrie 2006 privind sistemul comun
al taxei pe valoarea adăugată
( CELEX 32006L0112)

Acordul de Asociere
Act de
Republica Moldova
modificare
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
8
„Fiscalitate”, Anexa
VI)
AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Regulamentul de punere în aplicare Acordul de Asociere
Act de
543/2011/UE al Comisiei din 7 iunie Republica Moldova
modificare
2011de stabilire a normelor de aplicare a –
Uniunea
Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Europeană (Titlul IV
Consiliului în ceea ce privește sectorul „Cooperarea
în
fructelor și legumelor
sectorul economic și
alte
sectoare”,
(CELEX 32011R0543)
Capitolul
12
„Agricultură
și
dezvoltare rurală”,
Anexa VII)

Regulamentul 1308/2013/CE al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de instituire a unei
organizări comune a pieţelor agricole şi
privind dispoziţii specifice referitoare la
anumite produse agricole (Regulamentul
unic OCP )
(CELEX 32013R1308)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultură
și
dezvoltare rurală”,
Anexa VII)

Act nou

Ministerul
Finanțelor,

Semestrul II

Inspectoratul
Fiscal Principal
de Stat

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

10.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea Normelor
privind metodele de
analiză şi evaluare
calitativă a laptelui şi
a produselor lactate

Regulamentul 273/2008/CE al Comisiei din
5 martie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1255/1999 al Consiliului privind metodele
de analiză şi evaluare calitativă a laptelui şi
a produselor lactate
(CELEX 32008R0273)

11.

Hotărîrea Guvernului
cu privire la metodele
de identificare a
ecvideelor

Regulamentul 504/2008/CE al Comisiei din
6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a
Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale
Consiliului privind metodele de identificare
a ecvideelor
(CELEX 32008R0504)

12.

Lege
pentru
modificarea Legii nr.
119-XV
din
22
aprilie
2004
cu
privire la produsele
de uz fitosanitar şi la
fertilizanţi

1. Regulamentul 1107/2009/CE al
Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 privind introducerea pe
piață a produselor fitosanitare și de abrogare
a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE
ale Consiliului
(CELEX 32009R1107)
2. Directiva
2009/128/CE
a
Parlamentului European şi a Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru
de acţiune comunitară în vederea utilizării
durabile a pesticidelor (Text cu relevanță
pentru SEE)
(CELEX 32009L0128)

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)
Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)
Acordul de asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul V ”Comerț și
aspecte legate de
comerț”, Capitolul
IV ”Măsuri sanitare
și fitosanitare”)

Act nou

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

Act nou

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare

Trimestrul II

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

13.

Hotărîrea Guvernului
pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 356 din 31 mai
2012
pentru
aprobarea unor acte
normative
privind
implementarea Legii
nr. 228 din 23
septembrie 2010 cu
privare la protecţia
plantelor
şi
la
carantina fitosanitară

14.

Hotărârea Guvernului
nr. 558 din 22 iulie
2011
privind
măsurile de urgenţă
din
domeniul
fitosanitar pentru a
preveni introducerea
şi răspîndirea în
Republica Moldova a
unor organisme de
carantină

15.

Lege
pentru
modificarea Legii nr.
115-XVI din 9 iunie
2005 cu privire la
producţia
agroalimentară

1. Directiva 2000/29/CE a Consiliului
din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție
împotriva introducerii în Comunitate a unor
organisme dăunătoare
plantelor sau
produselor vegetale și împotriva răspândirii
lor în Comunitate (Anexa V)
(CELEX 32000L0029)
2. Directiva 93/50/CEE a Comisiei din
24 iunie 1993 de precizare a anumitor plante
care nu sunt incluse în anexa V, partea A la
Directiva 77/93/CEE a Consiliului, ai căror
producători sau ale căror antrepozite sau
centre de expediere din zonele de producție
se înscriu într-un registru oficial
(CELEX 31993L0050)
1. Decizia 2014/497/UE de punere în
aplicare a Comisiei din 23 iulie 2014 privind
măsurile de prevenire a introducerii și
răspândirii în Uniunea Europeană a Xylella
fastidiosa (Well și Raju) [notificată cu
numărul C(2014) 5082]
(CELEX 32014D0497)
2. Decizia Comisiei 2012/270/UE de
punere în aplicare din 16 mai 2012 privind
măsurile de urgență pentru prevenirea
introducerii și răspândirii în Uniune a
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris
(Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și
Epitrix tuberis (Gentner) [notificată cu
numărul C(2012) 3137] (2012/270/UE)
(CELEX 32012D0270)
Regulamentul 889/2008/CE al Comisiei din
5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare
a
Regulamentului
(CE)
nr. 834/2007
al
Consiliului
privind
producția ecologică și etichetarea produselor

Acordul de asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul V ”Comerț și
aspecte legate de
comerț”, Capitolul
IV ”Măsuri sanitare
și fitosanitare”)

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Acordul de asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul V ”Comerț și
aspecte legate de
comerț”, Capitolul
IV ”Măsuri sanitare
și fitosanitare”)

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

16.

ecologică

ecologice în ceea ce privește producția în alte sectoare”,
Capitolul
12
ecologică, etichetarea și controlul
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
(CELEX 32008R-889)
Anexa VII)

Hotărîrea Guvernului
pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 149 din 10
februarie 2006 pentru
implementarea Legii
cu
privire
la
producţia
agroalimentară
ecologică

1. Regulamentul de punere în aplicare
392/2013/UE al Comisiei din 29 aprilie
2013 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de
control al producției ecologice
(CELEX 32013R0392)
2. Regulamentul de punere în aplicare
567/2013/UE al Comisiei din 18 iunie 2013
de rectificare a Regulamentului (CE) nr.
1235/2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului în ceea ce privește
regimul de import al produselor ecologice
din țări terțe (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32013R0567)
3. Regulamentul de punere în aplicare
354/2014/UE al Comisiei din 8 aprilie 2014
de modificare și de rectificare a
Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de
stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului privind producția ecologică și
etichetarea produselor ecologice în ceea ce
privește producția ecologică, etichetarea și
controlul
(CELEX 32014R0354)

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

17.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Normei
sanitarveterinare
privind
stabilirea regulilor de
control
şi
supraveghere a unor
encefalopatii
spongiforme
transmisibile

Regulamentul
999/2001/CE
al
Parlamentului European şi al Consiliului
Comunităţii Europene din 22 mai 2001 de
stabilire a unor reglementări pentru
prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor
forme transmisibile de encefalopatie
spongiformă
(CELEX 32001R0999)

18.

Hotărîrea Guvernului
pentru modificarea
Hotărîrii 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
Hotărîrea Guvernului
pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 1405 din 10
decembrie 2008 cu
privire la aprobarea
Normei sanitar veterinare
privind
igiena nutrețurilor și
conținutul
substanțelor nedorite
în nutrețuri

Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11
iulie 2002 de stabilire a metodelor
comunitare de prelevare de probe pentru
controlul oficial al reziduurilor de pesticide
de pe şi din produsele de origine vegetală şi
animală şi de abrogare a Directivei
79/700/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32002L0063)

19.

1. Directiva
2002/32/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
7 mai 2002 privind substanțele nedorite din
furaje
(CELEX 32002L0032)
2. Regulamentul
574/2011/UE
al
Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a
anexei I la Directiva 2002/32/CE a
Parlamentului European și a Consiliului în
ceea ce privește limitele maxime de nitriți,
melamină, Ambrosia spp. și transferul de
anumite
coccidiostatice
sau
histomonostatice, precum și de consolidare

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)
Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)

Act nou

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

20.

21.

22.

Hotărîrea Guvernului
privind
stabilirea
condițiilor
de
sănătate animală și
publică precum și a
modelelor
de
certificate
pentru
importul
anumitor
produse din carne și
stomacuri, vezici și
intestine
tratate
destinate consumului
uman
Hotărîrea Guvernului
privind
măsurile
sanitare
și
certificarea veterinară
pentru
admiterea
temporară a cailor
înregistrați

Hotărîrea Guvernului
pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 1007 din 29
august
2008
cu
privire la aprobarea
unor norme sanitarveterinare

a anexelor I și II (Text cu relevanță pentru
SEE)
(CELEX 32011R0574)
Decizia Comisiei 2007/777/CE din 29
noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de
sănătate animală și publică precum și a
modelelor de certificate pentru importul
anumitor produse din carne și stomacuri,
vezici și intestine tratate destinate
consumului uman, provenind din țări terțe și
de abrogare a Deciziei 2005/432/CE
[notificată cu numărul C(2007) 5777] (Text
cu relevanță pentru SEE )
(CELEX 32007D0777)

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)

Act nou

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)
Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 Acordul de Asociere
noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor Republica Moldovaspecifice privind măsurile de combatere și Uniunea Europeană
de eradicare a febrei catarale ovine
(Titlul
IV
„Cooperare
în
(CELEX 32000L0075)
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,

Act nou

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul III

Decizia Comisiei 92/260/СEE din 10
aprilie 1992 privind măsurile sanitare și
certificarea veterinară pentru admiterea
temporară a cailor înregistrați
(CELEX 31992D0260)

Anexa VII)
23.

Hotărîrea de Guvern
cu privire la măsurile
de punere în aplicare
a sistemului rapid de
alertă pentru alimente
şi furaje

Regulamentul 16/2011/UE al Comisiei din
10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de
punere în aplicare a sistemului rapid de
alertă pentru alimente și furaje (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32011R0016)

24.

Hotărîrea Guvernului
pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 941 din 11
octombrie 2010 cu
privire la aprobarea
Regulilor
privind
metodele
de
prelevare şi analiză a
probelor
pentru
controlul oficial al
nivelurilor de plumb,
cadmiu,
mercur,
staniu anorganic, 3MCPD
şi
benzo(a)piren
în
produsele alimentare
Hotărîrea Guvernului
privind
reglementările de
calitate a laptelui materie primă și
produselor lactate

Regulamentul 333/2007/CE al Comisiei din
28 martie 2007 de stabilire a metodelor de
prelevare a probelor şi de analiză pentru
controlul oficial al nivelurilor de plumb,
cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD
și hidrocarburi policiclice aromatice din
produsele alimentare (Text cu relevanță
pentru SEE)
(CELEX 32007R0333)

25.

Regulamentul
2013/1308/UE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de instituire a unei
organizări comune a piețelor produselor
agricole și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE)
nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale

Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)
Acordul de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
(Titlul
IV
„Cooperare
în
sectorul economic şi
în alte sectoare”,
Capitolul
12
„Agricultura
si
dezvoltarea rurală”,
Anexa VII)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,

Act nou

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare;

Trimestrul IV

Agenția
Națională

26.

27.

Hotărîrea Guvernului
privind modificarea
și
completarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 16 din din 19
ianuarie 2009 сu
privire la aprobarea
Reglementării
tehnice
„Produse pe bază de
grăsimi vegetale”

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
124-XVIII din 23
decembrie 2009 cu
privire la energia
electrică / Hotărîrea
Consiliului
de
Administrație
a
Agenției Naționale
pentru Reglementare
în Energetică cu
privire la aprobarea
Regulamentului
privind condițiile de
acces la rețea pentru
schimburile
transfrontaliere
de
energie electrică

Consiliului (Anexa I, Partea XVI și Anexa Capitolul
12
VII, Partea III și IV)
„Agricultura
și
dezvoltare rurală”,
(CELEX 32013R1308)
Anexa VII)
Regulamentul 2007/445/CE al Comisiei din Acordul de Asociere
23 aprilie 2007 de stabilire a anumitor Republica Moldova
norme de aplicare a Regulamentului (CE) –
Uniunea
nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a Europeană (Titlul IV
standardelor pentru grăsimile tartinabile și a „Cooperarea
în
Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al sectorul economic și
Consiliului privind protecția denumirilor alte
sectoare”,
laptelui și produselor lactate folosite pentru Capitolul
12
comercializare
(versiune
codificată) „Agricultura
și
dezvoltare rurală”,
(CELEX 32007R0445)
Anexa VII)

pentru
Siguranța
Alimentelor
Act de
modificare

COOPERAREA ÎN SECTORUL ENERGETIC
Regulamentul
2009/714/CE
al Acordul de Asociere
Act de
Parlamentului European și al Consiliului din Republica Moldova modificare/Act
13 iulie 2009 privind condițiile de acces la –
Uniunea
nou
rețea pentru schimburile transfrontaliere de Europeană (Titlul IV
energie electrică și de abrogare a „Cooperarea
în
Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (Text sectorul economic și
cu relevanță pentru SEE)
alte
sectoare”,
Capitolul
14
(CELEX 32009R0714)
„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)

Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare;

Trimestrul II

Agenția
Națională
pentru
Siguranța
Alimentelor

Ministerul
Economiei;
Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Energetică

Semestrul I

28.

29.

30.

Hotărîrea Consiliului
de Administrație a
Agenției Naționale
pentru Reglementare
în Energetică cu
privire la aprobarea
Regulamentului
privind condițiile de
acces la rețelele
pentru
transportul
gazelor naturale
Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
123-XVIII din 23
decembrie 2009 cu
privire la gazele
naturale / Hotărîrea
Consiliului
de
Administrație
a
Agenției Naționale
pentru Reglementare
în Energetică cu
privire la aprobarea
Regulamentului
privind măsurile de
garantare a securității
aprovizionării
cu
gaze naturale
Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului cu
privire la indicarea
consumului energetic
pe
etichetele
frigiderelor,

Regulamentul
2009/715/CE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
13 iulie 2009 privind condițiile de acces la
rețelele pentru transportul gazelor naturale și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1775/2005 (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009R0715)

Regulamentul
2010/994/UE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
20 octombrie 2010 privind măsurile de
garantare a securității aprovizionării cu gaze
naturale și de abrogare a Directivei
2004/67/CE a Consiliului (Text cu relevanță
pentru SEE)
(CELEX 32010R0994)

Regulamentul delegat 2010/1060/UE al
Comisiei din 28 septembrie 2010 de
completare a Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European și a Consiliului cu
privire la cerințele de etichetare energetică a
aparatelor frigorifice de uz casnic (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32010R1060)

Acordul de Asociere
Act nou
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
14
„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)
Acordul de Asociere
Act de
Republica Moldova modificare/Act
–
Uniunea
nou
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
14
„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
14

Act nou

Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Energetică;

Trimestrul IV

Ministerul
Economiei

Ministerul
Economiei;

Semestrul I

Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Energetică

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

congelatoarelor
combinelor
frigorifice
electrocasnice

și

„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)

31.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului cu
privire la etichetarea
energetică
a
mașinilor combinate
de spălat și uscat rufe
de uz casnic

Directiva 96/60/CE a Comisiei din
19 septembrie 1996 de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu
privire la etichetarea energetică a mașinilor
combinate de spălat și uscat rufe de uz
casnic
(CELEX 31996L0060)

32.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
etichetarea energetică
a mașinilor de spălat
vase de uz casnic

Regulamentul delegat 2010/1059/UE al
Comisiei din 28 septembrie 2010 de
completare a Directivei 2010/30/UE a
Parlamentului European și a Consiliului cu
privire la cerințele de etichetare energetică
aplicabile mașinilor de spălat vase de uz
casnic (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32010R1059)

33.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului
privind
etichetarea
pneurilor în ceea ce
privește
eficiența
consumului
de
combustibil și alți
parametri esențiali

Regulamentul
2009/1222/CE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2009 privind etichetarea
pneurilor în ceea ce privește eficiența
consumului de combustibil și alți parametri
esențiali (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009R12222)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
”Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
14
„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
14
„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
14
„Cooperarea
în
domeniul energiei”,
Anexa VIII)

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

34.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
105-XV
din
13
martie 2003 privind
protecția
consumatorilor

35.

Lege
privind
protecția
consumatorilor
la
încheierea
și
executarea
contractelor privind
dobîndirea dreptului
de folosință pentru o
perioadă determinată
a unuia sau a mai
multor
spații de
cazare, a contractelor
pe
termen
lung
privind
dobîndirea
unor beneficii pentru
produsele de vacanță,
a contractelor de
revînzare, precum și
a contractelor de
schimb

PROTECȚIA CONSUMATORULUI
Directiva 1999/44/CE a Parlamentului Acordul de Asociere
European și a Consiliului din 25 mai 1999 Republica Moldova
privind anumite aspecte ale vânzării de –
Uniunea
bunuri de consum și garanțiile conexe Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
(CELEX 31999L0044)
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
5
„Protecția
consumatorilor”,
Anexa III)
Directiva 2008/122/CE a Parlamentului Acordul de Asociere
European și a Consiliului din 14 ianuarie Republica Moldova
2009 privind protecția consumatorilor în –
Uniunea
ceea ce privește anumite aspecte referitoare Europeană (Titlul IV
la contractele privind dreptul de folosință a „Cooperarea
în
bunurilor pe durată limitată, la contractele sectorul economic și
privind produsele de vacanță cu drept de alte
sectoare”,
folosință pe termen lung, precum și la Capitolul
5
contractele de revânzare și de schimb (Text „Protecția
cu relevanță pentru SEE)
consumatorilor”,
Anexa III)
(CELEX 32008L0122)

Act de
modificare

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

36.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Reglementării
Tehnice „Brichete”

37.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
sanitar
pentru
sistemele mici de apă

38.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
sanitar
pentru
monitorizarea
calității apei

Decizia Comisiei 2006/502/CE din 11 mai
2006 de obligare a statelor membre să
adopte măsuri prin care să se asigure că nu
se pot introduce pe piață decât brichete cu
caracteristici de siguranță pentru copii și să
interzică introducerea pe piață a brichetelor
fantezie [notificată cu numerele C(2006)
1887 și C(2006) 1887 COR] (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32006D0502)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
5
„Protecția
consumatorilor”,
Anexa III)
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Directiva 98/83/CE a Consiliului din Acordul de Asociere
3 noiembrie 1998 privind calitatea apei Republica Moldova
destinate consumului uman
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
(CELEX 31998L0083)
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)
Directiva 98/83/CE a Consiliului din Acordul de Asociere
3 noiembrie 1998 privind calitatea apei Republica Moldova
destinate consumului uman
–
Uniunea
(CELEX 31998L0083)
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Sănătății

Trimestrul III

Act nou

Ministerul
Sănătății

Trimestrul III

39.

Hotărîrea Guvernului
privind
reducerea
conținutului de sulf
din
combustibilii
lichizi

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din
26 aprilie
1999
privind
reducerea
conținutului de sulf din anumiți combustibili
lichizi și de modificare a Directivei
93/12/CEE
(CELEX 31999L0032)

40.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind deșeurile de
echipamente electrice
și electronice

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 4 iulie 2012
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (DEEE) (Text cu relevanță
pentru SEE)
(CELEX 32012L0019)

41.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind gestionarea
uleiurilor uzate

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deșeurile și de abrogare a
anumitor directive (Text cu relevanță pentru
SEE)
(CELEX 32008L0098)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)

Act nou

Ministerul
Mediului

Trimestrul II

Act nou

Ministerul
Mediului

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Mediului

Trimestrul III

42.

43.

44.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind deșeurile de
baterii și acumulatori

1. Directiva
2008/98/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de
abrogare a anumitor directive (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32008L0098)
2. Directiva
2006/66/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
6 septembrie 2006 privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și
acumulatori și de abrogare a Directivei
91/157/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32006L0066)
Hotărîrea Guvernului Directiva 94/62/CE a Parlamentului
cu
privire
la European și a Consiliului din 20 decembrie
aprobarea
1994 privind ambalajele și deșeurile de
Regulamentului
ambalaje
privind ambalajul și (CELEX 31994L0062)
deșeurile de ambalaj

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Codului
Contravențional
al
Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24
octombrie 2008

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind protecția mediului prin
intermediul dreptului penal (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32008L0099)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)

Act nou

Ministerul
Mediului

Trimestrul III

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”);

Act nou

Ministerul
Mediului

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Mediului;

Trimestrul IV

Legea nr. 132 din 8
iunie 2012 privind

Agenția
Națională de
Reglementare a
Activităților
Nucleare și
Radiologice;
Agenția pentru
Geologie și
Resurse

desfășurarea
în
siguranță
a
activităților nucleare
și radiologice;

Lege
pentru
modificarea
Legii
regnului animal nr.
439-XIII din 27
aprilie 1995

Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 30 noiembrie
2009 privind conservarea păsărilor sălbatice
(CELEX 32009L0147)

46.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Codului
subsolului nr. 3-XVI
din 2 februarie 2009

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 martie
2006 privind gestionarea deșeurilor din
industriile extractive și de modificare a
Directivei 2004/35/CE
(CELEX 32006L0021)

47.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
sanitar
privind
ingredientele
din
produsele de tutun

45.

Codul subsolului nr.
3-XVI
din
2
februarie 2009
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
”Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”,
Anexa XI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
16
„Mediul
înconjurător”)

SĂNĂTATE PUBLICĂ
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului Acordul de Asociere
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 Republica Moldova
privind apropierea actelor cu putere de lege –
Uniunea
și a actelor administrative ale statelor Europeană (Titlul IV
membre în ceea ce privește fabricarea, „Cooperarea
în
prezentarea și vânzarea produselor din tutun sectorul economic și
și a produselor conexe și de abrogare a alte
sectoare”,

Minerale

Act de
modificare

Ministerul
Mediului;

Trimestrul IV

Institutul de
Ecologie și
Geografie

Act de
modificare

Ministerul
Mediului;
Agenția pentru
Geologie și
Resurse
Minerale

Trimestrul III

Act nou

Ministerul
Sănătății

Trimestrul IV

48.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
sanitar
privind
raportarea
despre
produsele de tutun

49.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
sanitar
privind
comercializarea
produselor din tutun

50.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea
Legii
comunicațiilor
electronice nr. 241XVI
din
15
noiembrie 2007

Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanță Capitolul
21
pentru SEE)
„Sănătate publică”,
Anexa XIII)
(CELEX 32014L0040)
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului Acordul de Asociere
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 Republica Moldova
privind apropierea actelor cu putere de lege –
Uniunea
și a actelor administrative ale statelor Europeană (Titlul IV
membre în ceea ce privește fabricarea, „Cooperarea
în
prezentarea și vânzarea produselor din tutun sectorul economic și
și a produselor conexe și de abrogare a alte
sectoare”,
Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanță Capitolul
21
pentru SEE)
„Sănătate publică”,
Anexa XIII)
(CELEX 32014L0040)
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului Acordul de Asociere
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 Republica Moldova
privind apropierea actelor cu putere de lege –
Uniunea
și a actelor administrative ale statelor Europeană (Titlul IV
membre în ceea ce privește fabricarea, „Cooperarea
în
prezentarea și vânzarea produselor din tutun sectorul economic și
și a produselor conexe și de abrogare a alte
sectoare”,
Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanță Capitolul
21
pentru SEE)
„Sănătate publică”,
Anexa XIII)
(CELEX 32014L0040)
SOCIETATE INFORMAȚIONALĂ
1. Directiva
2002/19/CE
a Acordul de Asociere
Parlamentului European și a Consiliului din Republica Moldova
7 martie 2002 privind accesul la rețelele de –
Uniunea
comunicații electronice și la infrastructura Europeană (Titlul V
asociată, precum și interconectarea acestora „Comerțul și aspecte
(Directiva privind accesul)
legate de comerț”,
(CELEX 32002L0019)
Capitolul
6
2. Directiva
2002/20/CE
a „Dreptul de stabilire,
Parlamentului European și a Consiliului din comerțul cu servicii
7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și și
comerțul
serviciilor de comunicații electronice electronic”, Anexa
(Directiva privind autorizarea)
XXVIII-B)
(CELEX 32002L0020)

Act nou

Ministerul
Sănătății

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Sănătății

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Tehnologiei
Informației și
Comunicațiilor;
Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Comunicații
Electronice și
Tehnologia
Informației

Trimestrul IV

51.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea
Legii
comunicațiilor
electronice nr. 241XVI
din
15
noiembrie 2007

3. Directiva
2002/21/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
7 martie 2002 privind un cadru de
reglementare comun pentru rețelele și
serviciile de comunicații electronice
(Directivă-cadru)
(CELEX 32002L0021)
4. Directiva 2002/22/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
7 martie 2002 privind serviciul universal și
drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele
și serviciile electronice de comunicații
(directiva privind serviciul universal)
(CELEX 32002l0022)
5. Directiva 2002/77/CE a Comisiei din
16 septembrie 2002 privind concurența pe
piețele de rețele și servicii de comunicații
electronice (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32002L0077)
6. Directiva
2000/31/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
8 iunie 2000 privind anumite aspecte
juridice
ale
serviciilor
societății
informaționale, în special ale comerțului
electronic, pe piața internă (directiva privind
comerțul electronic)
(CELEX 32000L0031)
1. Directiva
2002/58/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor
personale și protejarea confidențialității în
sectorul comunicațiilor publice (Directiva
asupra confidențialității și comunicațiilor
electronice)
(CELEX 32002L0058)
2. Hotărîrea Curții de Justiție a Uniunii
Europene în cauzele conexate C-293/12 și

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul
6
„Dreptul de stabilire,
comerțul cu servicii
și
comerțul

Act de
modificare

Ministerul
Tehnologiei
Informației și
Comunicațiilor;
Centrul
Național pentru
Protecția
Datelor cu
Caracter

Semestrul II

C-594/12 din 8 aprilie 2014 de declarare a electronic”,
nevalidității Directivei 2006/24/CE a XXVIII-B)
Parlamentului European și a Consiliului din
15 martie 2006 privind păstrarea datelor
generate sau prelucrate în legătură cu
furnizarea serviciilor de comunicații
electronice accesibile publicului sau de
rețele de comunicații publice și de
modificare a Directivei 2002/58/CE

52.

Hotărîrea Consiliului
de Administrație a
Agenției Naționale
pentru Reglementare
în
Comunicații
Electronice
și
Tehnologia
Informației
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
implementarea
serviciului universal

Directiva 2002/22/CE
a
Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind serviciul universal și drepturile
utilizatorilor cu privire la rețelele și
serviciile electronice de comunicații
(directiva privind serviciul universal)
(CELEX 32002L0022)

Anexa

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul
6
„Dreptul de stabilire,
comerțul cu servicii
și
comerțul
electronic”, Anexa
XXVIII-B)

Personal;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Procuratura
Generală;

Act nou

Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Comunicații
Electronice și
Tehnologia
Informației
Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Comunicații
Electronice și
Tehnologia
Informației

Trimestrul IV

53.

Hotărîrea Consiliului
de Administrație a
Agenției Naționale
pentru Reglementare
în
Comunicații
Electronice
și
Tehnologia
Informației
pentru
aprobarea
Metodologiei
de
calculare a costului
net al îndeplinirii
obligațiilor
de
furnizare
a
serviciului universal

54.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
590-XIII din
cu
privire
la
standardizare

55.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Reglementării
tehnice
privind
instalațiile
de

Directiva 2002/22/CE
a
Parlamentului
European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind serviciul universal și drepturile
utilizatorilor cu privire la rețelele și
serviciile electronice de comunicații
(directiva privind serviciul universal)
(CELEX 32002L0022)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul
6
„Dreptul de stabilire,
comerțul cu servicii
și
comerțul
electronic”, Anexa
XXVIII-B)

Act nou

COMERȚ ȘI ASPECTE LEGATE DE COMERȚ
Regulamentul
2012/1025/UE
al Acordul de Asociere
Act de
Parlamentului European și al Consiliului din Republica Moldova
modificare
25 octombrie 2012 privind standardizarea –
Uniunea
europeană, de modificare a Directivelor Europeană (Titlul V
89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și „Comerțul și aspecte
a
Directivelor
94/9/CE,
94/25/CE, legate de comerț”,
95/16/CE,
97/23/CE,
98/34/CE, Capitolul 3 „Bariere
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și tehnice în calea
2009/105/CE ale Parlamentului European și comerțului,
ale Consiliului și de abrogare a Deciziei standardizare,
87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. metrologie,
1673/2006/CE a Parlamentului European și acreditare
și
a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) evaluarea
conformității”,
(CELEX 32012R1025)
Anexa VI)
Directiva 2000/9/CE a Parlamentului Acordul de Asociere
Act nou
European și a Consiliului din 20 martie Republica Moldova
2000 privind instalațiile pe cablu care –
Uniunea
transportă persoane
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
(CELEX 32000L0009)
legate de comerț”,

Agenția
Națională
pentru
Reglementare
în Comunicații
Electronice și
Tehnologia
Informației

Trimestrul IV

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

transport cablu care
transportă persoane

56.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea unităților
de măsură legală

Directiva 80/181/CEE a Consiliului din
20 decembrie 1979 privind apropierea
legislațiilor statelor membre referitoare la
unitățile de măsură și de abrogare a
Directivei 71/354/CEE
(CELEX 31980L0181)

57.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Reglementării
tehnice „Securitatea
echipamentelor
electrice de joasă
presiune”

Directiva 2014/35/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie
2014 privind armonizarea legislației statelor
membre referitoare la punerea la dispoziție
pe piață a echipamentelor electrice destinate
utilizării în cadrul unor anumite limite de
tensiune (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32014L0035)

Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa VI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa VI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea

Act nou

Ministerul
Economiei

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul II

Trimestrul IV

58.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Reglementării
tehnice
„Compatibilitatea
electromagnetică a
echipamentelor”

Directiva 2014/30/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 februarie
2014 privind armonizarea legislațiilor
statelor
membre
cu
privire
la
compatibilitatea
electromagnetică
(reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32014L0030)

59.

Hotărîrea Guvernului
privind modificarea
Hotărîrii Guvernului
nr. 83 din 31 ianuarie
2008 cu privire la
aprobarea
Reglementării
tehnice
„Jucării.
Cerințe de securitate”

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 18 iunie 2009
privind siguranța jucăriilor (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009L0048)

conformității”,
Anexa VI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa VI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa VI)

Act nou

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Economiei

Trimestrul IV

60.

Hotărîrea Guvernului
pentru
aprobarea
Reglementării
Tehnice cu privire la
produsele
pentru
construcții

61.

Legea
privind Directiva 2013/29/UE a Parlamentului
regimul
articolelor European și a Consiliului din 12 iunie 2013
privind armonizarea legislației statelor
pirotehnice
membre referitoare la punerea la dispoziție
pe piață a articolelor pirotehnice (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32013L0029)

62.

Legea cu privire la
1. Regulamentul 2009/1223/CE al
produsele cosmetice Parlamentului European şi al Consiliului din
30 noiembrie 2009 privind produsele
plasate pe piaţă;
cosmetice
Hotărîrea Guvernului (CELEX 32009R1223)
cu privire la metodele
2. Prima Directivă 80/1335/CEE a
de analiză necesare Comisiei din 22 Decembrie 1980 privind
pentru
controlul

Regulamentul
2011/305/UE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
9 martie 2011 de stabilire a unor condiții
armonizate
pentru
comercializarea
produselor pentru construcții și de abrogare
a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (Text
cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32011L0305)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa VI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere

Act nou

Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Construcțiilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Afacerilor
Interne

Trimestrul IV

Acte noi

Ministerul
Sănătăţii

Trimestrul IV

compoziţiei
produselor cosmetice

apropierea legislaţiei statelor membre cu
privire la metodele de analiză necesare
pentru verificarea compoziţiei produselor
cosmetice
(CELEX 31980L1335)
3. A doua directivă 82/434/CEE a
Comisiei din 14 mai 1982 privind
apropierea legislaţiei statelor membre cu
privire la metodele de analiză necesare
pentru verificarea compoziţiei produselor
cosmetice
(CELEX 31982L0434)
4. A treia Directivă 83/514/CEE a
Comisiei din 27 septembrie 1983 privind
apropierea legislaţiei statelor membre cu
privire la metodele de analiză necesare
pentru controlul compoziţiei produselor
cosmetice
(CELEX 31983L0514)
5. A Patra Directivă 85/490/CEE a
Comisiei din 11 octombrie 1985 privind
apropierea legislaţiei statelor membre cu
privire la metodele de analiză necesare
pentru controlul compoziţiei produselor
cosmetice
(CELEX 31985L0490)
6. A cincea Directivă 93/73/CEE a
Comisiei din 9 septembrie 1993 privind
metodele de analiză necesare pentru
controlul compoziţiei produselor cosmetice
(CELEX 31993L0073)
7. A şasea Directivă 95/32/CE a
Comisiei din 7 iulie 1995 privind metodele
de analiză necesare pentru controlul
compoziţiei produselor cosmetice
(CELEX 31995L0032)
8. Directiva a şaptea 96/45/CE a

tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)

63.

Lege
privind
modificarea Legii nr.
92 din 26 aprilie
2012 cu privire la
dispozitivele
medicale;
Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
dispozitivele
medicale

64.

Lege
privind
modificarea Legii nr.
382-XIV din 6 mai
1999 cu privire la
circulaţia
substanţelor narcotice
şi psihotrope şi a
precursorilor

Comisiei din 2 iulie 1996 privind metodele
de analiză necesare pentru controlul
compoziţiei produselor cosmetice
(CELEX 31996L0045)
1. Directiva 93/42/CEE a Consiliului
din 14 iunie 1993 privind dispozitivele
medicale
(CELEX 31993L0042)
2. Directiva 90/385/CEE a Consiliului
din 20 iunie 1990 privind apropierea
legislaţiilor statelor membre referitoare la
dispozitivele medicale active implantabile
(CELEX 31990L0385)
3. Directiva 98/79/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 27 octombrie
1998 privind dispozitivele medicale pentru
diagnostic in vitro
(CELEX 31998L0079)
Regulamentul
2004/273/CE
al
Parlamentului European şi al Consiliului din
11 februarie 2004 privind precursorii
drogurilor (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32004R0273)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)

Act de
modificare/
Act nou

Ministerul
Sănătății

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Sănătăţii

Trimestrul IV

65.

Hotărîrea Guvernului
privind
materiile
colorante care pot fi
adăugate în produsele
medicamentoase

Directiva 2009/35/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind materiile colorante care pot fi
adăugate în produsele medicamentoase
(reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009L0035)

66.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
ambarcațiunile
de
agrement

Directiva 94/25/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 16 iunie 1994
de apropiere a actelor cu putere de lege și
actelor administrative ale statelor membre
referitoare la ambarcațiunile de agrement
(CELEX 31994L0025)

67.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului
privind omologarea
autovehiculelor
și
certificarea
componentelor

Regulamentul
2013/168/UE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
15 ianuarie 2013 privind omologarea și
supravegherea pieței pentru vehiculele cu
două sau trei roți și pentru cvadricicluri
(Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32013R0168)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere
tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul V
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
Capitolul 3 „Bariere

Act nou

Ministerul
Sănătăţii

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

acestora

68.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
139 din 3 iulie 2010
privind drepturile de
autor și drepturile
conexe

69.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
412-XV
din
9
decembrie 2004 cu
privire la statistica
oficială

tehnice în calea
comerțului,
standardizare,
metrologie,
acreditare
și
evaluarea
conformității”,
Anexa XVI)
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Directiva 2006/116/CE a Parlamentului Acordul de Asociere
Act de
European și a Consiliului din 12 decembrie Republica Moldova
modificare
2006 privind durata de protecție a dreptului –
Uniunea
de autor și a anumitor drepturi conexe Europeană (Titlul V
(versiune codificată)
„Comerțul și aspecte
legate de comerț”,
(CELEX 32006L0116)
Capitolul
9
„Drepturi
de
proprietate
intelectuală”)
STATISTICĂ
1. Regulamentul
2009/223/CE al Acordul de Asociere
Act de
Parlamentului European și al Consiliului din Republica Moldova
modificare
11 martie 2009 privind statisticile europene –
Uniunea
și de abrogare a Regulamentului (CE, Europeană (Titlul IV
Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului „Cooperarea
în
European și al Consiliului privind sectorul economic și
transmiterea de date statistice confidențiale alte
sectoare”,
Biroului
Statistic
al
Comunităților Capitolul
6
Europene,
a
Regulamentului
(CE) „Statistică”)
nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile
comunitare și a Deciziei 89/382/CEE,
Euratom a Consiliului de constituire a
Comitetului pentru programele statistice ale
Comunităților Europene (Text cu relevanță
pentru SEE și Elveția)
(CELEX 32009R0223)
2. Codul de Practici al Statisticilor

Agenția de Stat
pentru
Proprietate
Intelectuală

Trimestrul II

Biroul Național
de Statistică

Semestrul II

Europene, adoptat de Comitetul Statistic
European la 28 septembrie 2011
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, POLITICA SOCIALĂ ȘI ASIGURAREA OPORTUNITĂȚILOR EGALE
70.

71.

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului
pentru
asigurarea
securității radiologice
în activități cu surse
ionizante
în
exteriorul
incintei
special amenajate

Hotărîrea Guvernului
cu
privire
la
aprobarea cerințelor
generale de securitate
privind
protecția
împotriva pericolelor
prezentate
de
expunerea
la
radiațiile ionizante

Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din
5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de
securitate de bază privind protecția
împotriva
pericolelor
prezentate
de
expunerea la radiațiile ionizante și de
abrogare a Directivelor 89/618/Euratom,
90/641/Euratom,
96/29/Euratom,
97/43/Euratom
și
2003/122/Euratom
(CELEX 32013L0059)

Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din
5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de
securitate de bază privind protecția
împotriva
pericolelor
prezentate
de
expunerea la radiațiile ionizante și de
abrogare a Directivelor 89/618/Euratom,
90/641/Euratom,
96/29/Euratom,
97/43/Euratom
și
2003/122/Euratom
(CELEX 32013L0059)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
4
”Ocuparea forţei de
muncă,
politica
socială și egalitatea
şanselor”);
Legea nr. 132 din 8
iunie 2012 privind
desfășurarea
în
siguranță
a
activităților nucleare
și radiologice
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
sectoare”,
Capitolul
4
„Ocuparea forţei de
muncă,
politica
socială și egalitatea
şanselor”);
Legea nr. 132 din 8
iunie 2012 privind

Act nou

Ministerul
Mediului;

Trimestrul III

Agenția
Națională de
Reglementare a
Activităților
Nucleare și
Radiologice

Act nou

Ministerul
Mediului;
Agenția
Națională de
Reglementare a
Activităților
Nucleare și
Radiologice

Trimestrul IV

desfășurarea
în
siguranță
a
activităților nucleare
și radiologice
72.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Codului
muncii nr. 154-XV
din 28 martie 2003

1. Directiva Consiliului 91/533/CEE
din 14 octombrie 1991 privind obligația
angajatorului de a informa lucrătorii asupra
condițiilor aplicabile contractului sau
raportului de muncă
(CELEX 31991L0533)
2.
Directiva 1999/70/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu
privire la munca pe durată determinată,
încheiat între CES, UNICE și CEEP
(CELEX 31999L0070)

73.

Hotărîrea Guvernului
privind
cerințele
minime
pentru
protecția lucrătorilor
împotriva riscurilor
pentru sănătatea și
securitatea lor, care
rezultă
sau
pot
rezulta din expunerea
la
cîmpuri
electromagnetice

Directiva 2013/35/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 iunie 2013
privind cerințele minime de sănătate și
securitate
referitoare
la
expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de agenții
fizici (câmpuri electromagnetice) [a
douăzecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE] și de abrogare a Directivei
2004/40/CE
(CELEX 32013L0035)

74.

Hotărîrea Guvernului
privind
cerințele
minime de securitate
și sănătate pentru
manipularea manuală
a încărcăturilor care

Directiva Consiliului 90/269/CEE din
29 mai 1990 privind cerințele minime de
securitate și sănătate pentru manipularea
manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri
pentru lucrători și, în special, de producere a
unor afecțiuni dorso-lombare [a patra

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
4,
„Ocuparea forței de
muncă,
politica
socială și asigurarea
oportunităților
egale”, Anexa III)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
4,
„Ocuparea forței de
muncă,
politica
socială și asigurarea
oportunităților
egale”, Anexa III)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în

Act de
modificare

Ministerul
Muncii,
Protecției
Sociale și
Familiei

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Muncii,
Protecției
Sociale și
Familiei

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Muncii,
Protecției
Sociale și
Familiei

Trimestrul IV

prezintă
riscuri directivă specială în sensul articolului 16
pentru lucrători, în alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
special de producere (CELEX 31990L0269)
a unor afecțiuni
dorso-lombare

75.

Hotărîrea Guvernului
privind introducerea
de măsuri pentru
promovarea
îmbunătățirii
securității
și
a
sănătății la locul de
muncă
în
cazul
lucrătoarelor gravide,
care au născut de
curînd
sau
care
alăptează

76.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
5-XVI din 9 februarie
2006 cu privire la
asigurarea egalităţii
de şanse între femei
şi bărbaţi

sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
4,
„Ocuparea forței de
muncă,
politica
socială și asigurarea
oportunităților
egale”, Anexa III)
Directiva Consiliului 92/85/CEE din 19 Acordul de Asociere
octombrie 1992 privind introducerea de Republica Moldova
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii –
Uniunea
securității și a sănătății la locul de muncă în Europeană
cazul lucrătoarelor gravide, care au născut (Titlul
IV
de curând sau care alăptează [a zecea „Cooperarea
în
directivă specială în sensul articolului 16 sectorul economic și
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE alte
Sectoare”,
Capitolul
4,
(CELEX: 31992L0085)
„Ocuparea forței de
muncă,
politica
socială și asigurarea
oportunităților
egale”, Anexa III)
1. Directiva 2004/113/CE a Consiliului
Acordul
de
din 13 decembrie 2004 de aplicare a Asociere Republica
principiului egalității de tratament între Moldova – Uniunea
femei și bărbați privind accesul la bunuri și Europeană
servicii și furnizarea de bunuri și servicii
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
(CELEX 32004L0113)
2. Directiva
2006/54/CE
a sectorul economic și
Parlamentului European și a Consiliului din alte
Sectoare”,
5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a Capitolul
4,
principiului egalității de șanse și al egalității „Ocuparea forței de
de tratament între bărbați și femei în materie muncă,
politica
de încadrare în muncă și de muncă socială și asigurarea
(reformă)
oportunităților
egale”, Anexa III)
(CELEX 32006L0054)
TRANSPORTURI

Act nou

Ministerul
Muncii,
Protecției
Sociale și
Familiei

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Muncii,
Protecției
Sociale și
Familiei

Trimestrul IV

77.

Hotărîrea Guvernului
privind formalitățile
de raportare pentru
navele care sosesc
și/sau pleacă din port

Directiva 2010/65/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 20 octombrie
2010 privind formalitățile de raportare
aplicabile navelor la sosirea în și/sau la
plecarea din porturile statelor membre și de
abrogare a Directivei 2002/6/CE (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32010L0065)

78.

Ordin al ministrului
transporturilor
și
infrastructurii
drumurilor
privind
aprobarea cerințelor
tehnice pentru navele
de
navigație
interioară

Directiva 2006/87/CEE a Parlamentului
European și a Consiliului din 12 decembrie
2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru
navele de navigație interioară și de abrogare
a Directivei 82/714/CEE a Consiliului
(CELEX 32006L0087)

79.

Hotărîrea Guvernului
privind
aplicarea
Codului internațional
de Management al
Siguranței

Regulamentul
2006/336/CE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
15 februarie 2006 privind aplicarea Codului
Internațional de Management al Siguranței
pe teritoriul Comunității și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al
Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32006R0336)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa XXVIII-D)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul I

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul I

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul I

80.

Hotărîrea Guvernului
privind consolidarea
securității navelor și
a
instalațiilor
portuare

81.

Hotărîrea Guvernului
privind accesul la
profesia
de
transportator
de
mărfuri
pe
cale
navigabilă
în
transportul național și
internațional
și
privind recunoașterea
reciprocă
a
diplomelor,
certificatelor și a
altor titluri oficiale de
calificare
pentru
această activitate
Hotărîrea Guvernului
privind condițiile de
obținere a brevetelor
de conducător al
navei de navigație
internă
pentru
transportarea
mărfurilor
și
călătorilor

82.

1. Directiva
2005/65/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
26 octombrie 2005 privind consolidarea
securității portuare (Text cu relevanță pentru
SEE)
(CELEX 32005L0065)
2.
Regulamentul
2004/725/CE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
31 martie 2004 privind consolidarea
securității navelor și a instalațiilor portuare
(Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32004R0725)
Directiva 87/540/CEE a Consiliului din
9 noiembrie 1987 privind inițierea profesiei
de operator de transport de mărfuri pe cale
navigabilă în transportul național și
internațional și privind recunoașterea
reciprocă a diplomelor, certificatelor și altor
titluri oficiale de calificare pentru această
activitate
(CELEX 31987L0540)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul I

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul II

Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23
iulie 1996 privind armonizarea condițiilor
de obținere a brevetelor de comandant de
navă pentru transportul de mărfuri și călători
pe căile navigabile interioare din
Comunitate
(CELEX 31996L0050)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul II

Anexa X)

83.

Hotărîrea Guvernului
privind inspectarea
obligațiilor statuluiport

Directiva 2009/16/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind controlul statului portului
(Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009L0016)

84.

Hotărîrea Guvernului
privind
nivelul
minim de formare a
navigatorilor

Directiva 2008/106/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind nivelul minim de formare a
navigatorilor (reformare) (Text cu relevanță
pentru SEE)
(CELEX 32008L0106)

85.

Hotărîrea Guvernului
privind răspunderea
în caz de accident a
transportatorilor de
persoane pe mare

Regulamentul
2009/392/CE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz
de accident a transportatorilor de persoane
pe mare (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009R0392)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul II

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul II

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul II

86.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului de
monitorizare
și
informare
privind
traficul naval

Directiva 2002/59/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 27 iunie 2002
de instituire a unui sistem comunitar de
monitorizare și informare privind traficul
navelor maritime și de abrogare a Directivei
93/75/CEE a Consiliului
(CELEX 32002L0059)

87.

Hotărîrea Guvernului
privind accelerarea
introducerii cerințelor
referitoare la coca
dublă sau a unor
standarde
de
proiectare
echivalente
pentru
petrolierele cu cocă
simplă

Regulamentul
2012/530/UE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
13 iunie
2012
privind
accelerarea
introducerii cerințelor referitoare la coca
dublă sau a unor standarde de proiectare
echivalente pentru petrolierele cu cocă
simplă
(CELEX 32012L0530)

88.

Hotărîrea Guvernului
privind respectarea
obligațiilor statuluipavilion

Directiva 2009/21/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind respectarea obligațiilor statelor
de pavilion (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009L0021)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul III

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul III

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul III

89.

Hotărîrea Guvernului
privind
instalațiile
portuare
pentru
deșeurile generate de
nave și a reziduurilor
de încărcătură

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 27 noiembrie
2000 privind instalațiile portuare de preluare
a deșeurilor provenite din exploatarea
navelor și a reziduurilor de încărcătură
(CELEX 32000L0059)

90.

Hotărîrea Guvernului
privind
cerințele
minime de securitate
și sănătate pentru
promovarea unei mai
bune
asistențe
medicale la bordul
navelor

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din
31 martie 1992 privind cerințele minime de
securitate și sănătate pentru promovarea
unei mai bune asistențe medicale la bordul
navelor
(CELEX 31992L0029)

91.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
176 din 12 iulie 2013
privind
transportul
naval
intern
al
Republicii Moldova

1. Directiva 96/75/CE a Consiliului din
19 noiembrie 1996 privind sistemele de
navlosire și de stabilire a prețurilor în
transportul național și internațional pe căile
navigabile interioare
în
Comunitate
(CELEX 31996L0075)
2. Directiva
2008/68/CE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
24 septembrie 2008 privind transportul
interior de mărfuri periculoase (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32008L0068)
3. Directiva 2005/44/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 7 septembrie
2005 privind serviciile de informații fluviale

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

92.

(RIS) armonizate pe căile navigabile
interioare de pe teritoriul Comunității
(CELEX 32005L0044)
Hotărîrea Guvernului Regulamentul
(CE)
nr. 782/2003
al
privind interzicerea Parlamentului European și al Consiliului din
compușilor
14 aprilie
2003
privind
interzicerea
organostanici pe nave compușilor organostanici pe nave
(CELEX 32003R0782)

93.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului
privind condițiile de
montare, reparare și
verificare
a
tahografelor
și
limitatoarelor
de
viteză

Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10
februarie 1992 privind instalarea și
utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză
pentru anumite categorii de vehicule din
cadrul Comunității
(CELEX 31992L0006)

94.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului cu
privire la efectuarea
pe drumurile publice
a
transporturilor
rutiere cu greutăți
și/sau gabarite care
depășesc
limitele
stabilite

Directiva 96/53/CE a Consiliului din
25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite
vehicule rutiere care circulă în interiorul
Comunității, a dimensiunilor maxime
autorizate în traficul național și internațional
și a greutății maxime autorizate în traficul
internațional
(CELEX 31996L0053)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul III

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul III

95.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului cu
privire la inspecția
tehnică periodică a
vehiculelor rutiere

Directiva 2014/45/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014
privind inspecția tehnică periodică a
autovehiculelor și a remorcilor acestora și de
abrogare a Directivei 2009/40/CE (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32014L0045)

96.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului
transporturilor rutiere
de
mărfuri
periculoase

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 24 septembrie
2008 privind transportul interior de mărfuri
periculoase (Text cu relevanță pentru SEE)
(CELEX 32008L0068)

97.

Hotărîrea Guvernului
privind
aprobarea
Regulamentului
transporturilor rutiere
de persoane și bagaje

Regulamentul
2009/1071/CE
al
Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme
comune privind condițiile care trebuie
îndeplinite pentru exercitarea ocupației de
operator de transport rutier și de abrogare a
Directivei 96/26/CE a Consiliului (Text cu
relevanță pentru SEE)
(CELEX 32009R1071)

98.

Hotărîrea Guvernului
1. Directiva
2008/68/CE
a
privind
aprobarea Parlamentului European și a Consiliului din
Regulamentului
24 septembrie 2008 privind transportul
transporturilor
interior de mărfuri periculoase (Text cu

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
sectorul economic și
alte
Sectoare”,
Capitolul
15
„Transporturi”,
Anexa X)
Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii

Trimestrul II

99.

100.

feroviare de mărfuri relevanță pentru SEE)
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
periculoase
(CELEX 32008L0068)
2.
Regulamentul
2010/913/UE
al sectorul economic și
Parlamentului European și al Consiliului din alte
Sectoare”,
22 septembrie
2010
privind
rețeaua Capitolul
15
feroviară europeană pentru un transport de „Transporturi”,
marfă competitiv (Text cu relevanță pentru Anexa X)
SEE)
(CELEX 32010R0913)
Lege
pentru
1. Directiva
2012/34/UE
a Acordul de Asociere
aprobarea
Codului Parlamentului European și a Consiliului din Republica Moldova
Feroviar
al 21 noiembrie 2012 privind instituirea –
Uniunea
spațiului feroviar unic european (Text cu Europeană
Republicii Moldova
relevanță pentru SEE)
(Titlul
IV
„Cooperarea
în
(CELEX 32012L0034)
2.
Regulamentul 2007/1370/CE al sectorul economic și
Parlamentului European și al Consiliului din alte
Sectoare”,
23 octombrie 2007 privind serviciile publice Capitolul
15
de transport feroviar și rutier de călători și „Transporturi”,
de abrogare a Regulamentelor (CEE) Anexa X)
nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului
(CELEX 32007R1370)
JUSTIȚIE, LIBERTATE ȘI SECURITATE
Lege
pentru
1.
Directiva
2013/40/UE
a Acordul de Asociere
modificarea
și Parlamentului European și a Consiliului din Republica Moldova
completarea Legii nr. 12 august 2013 privind atacurile împotriva –
Uniunea
20-XVI
din
3 sistemelor informatice și de înlocuire a Europeană (Titlul III
februarie
2009 Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului „Justiție, libertate și
privind prevenirea și (CELEX 32013L0040)
securitate”)
combaterea
2.
Directiva
2011/92/UE
a
criminalității
Parlamentului European și a Consiliului din
13 decembrie 2011 privind combaterea
informatice
abuzului sexual asupra copiilor, a
exploatării sexuale a copiilor și a
pornografiei infantile și de înlocuire a
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului
(CELEX 32011L0093)

Drumurilor

Act nou

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Drumurilor

Trimestrul IV

Act de
modificare

Ministerul
Afacerilor
Interne;

Trimestrul IV

Procuratura
Generală;
Ministerul
Justiției;
Ministerul
Tehnologiei
Informației și
Comunicațiilor;

101.

Lege
pentru
modificarea
și
completarea Legii nr.
270-XVI din 18
decembrie
2008
privind azilul

1. Directiva
2011/95/UE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
13 decembrie 2011 privind standardele
referitoare la condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau
apatrizii pentru a putea beneficia de
protecție internațională, la un statut uniform
pentru refugiați sau pentru persoanele
eligibile pentru obținerea de protecție
subsidiară și la conținutul protecției acordate
(CELEX 32011L0095)
2. Directiva
2013/32/UE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
26 iunie 2013 privind procedurile comune
de acordare și retragere a protecției
internaționale
( CELEX 32013L0032)
3. Directiva
2013/33/UE
a
Parlamentului European și a Consiliului din
26 iunie 2013 de stabilire a standardelor
pentru primirea solicitanților de protecție
internațională
( CELEX 32013L0033)

Acordul de Asociere
Republica Moldova
–
Uniunea
Europeană (Titlul III
„Justiție, libertate și
securitate”)

Act de
modificare

Serviciul de
Informații și
Securitate
Ministerul
Afacerilor
Interne

Trimestrul I

