NOTĂ INFOMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea
listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de
specialitate ale administraţiei publice pentru anul 2015
1.Temeiul elaborării proiectului.
1.1 În conformitate cu prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu
privire la Guvern, Guvernul organizează controlul asupra executării actelor legislative şi
altor acte normative, de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale şi de către
organele şi instituţiile cu funcţii publice din subordine.
În scopul realizării acestei prevederi a fost elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului nr.
1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a
legislaţiei, prin care s-a constituit mecanismul de monitorizare a implementării actelor
legislative şi normative.
Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010, pct. 6, alin. 1), modificată
prin Hotărîrii Guvernului Nr. 454 din 01 iulie 2013 cu privire la modificarea şi
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010, Ministerul Justiţiei
elaborează anual proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea listei actelor legislative
şi normative care urmează a fi monitorizate, precum şi lista organelor centrale de
specialitate ale administraţiei publice responsabile pentru efectuarea monitorizării cu
indicarea termenelor de realizare a monitorizării.

2. Principalele prevederi ale proiectului.
2.1 Proiectul hotărîrii Guvernului stabileşte termen pentru organele centrale de specialitate
ale administraţiei publice în vederea operării modificării şi completării cadrului normativ
monitorizat pe parcursul anului 2014.
Proiectele de modificare şi completare, urmează a fi întocmite în conformitate cu
rezultatele monitorizării stabilite în Raportul privind rezultatele monitorizării procesului de
implementare a legislaţiei pentru anul 2014.
Inclusiv, proiectul stabileşte termen pînă la finele trimestrului IV al 2015 prezentarea către
Guvern a modificărilor la cadrul normativ monitorizat pe parcursul anului 2015 de către
organele centrale de specialitate ale administraţiei public .
2.2 În baza de propunerilor prezentate de către autorităţile publice centrale a fost întocmită
anexa la proiectul hotărîrii Guvernului.
Astfel, organele de specialitate ale administraţiei publice vor monitoriza actele legislative şi
normative după cum urmează:
1. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Legea nr. 70 din 30.03.2006
apiculturii; Hotărîrea nr. 1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei
sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman; Hotărîrea
nr. 306 din 28.04.2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea
familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului genitor apicol;
2. Centrul Naţional Anticorupţie: Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea
şi combaterea corupţiei;

3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor: Legea nr. 128 din 11.07.2014
privind performanţa energetică a clădirilor; Hotărîrea nr. 933 din 18.12.2012 cu
privire la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015; Hotărîrea nr. 493
din 04.07.2013 cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor
urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016; Hotărîrea nr. 913
din 06.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi
funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi
Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare
a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii;
Hotărîrea nr. 933 din 12.11.2014 cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice
şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele
europene;
4. Ministerul Mediului: Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
5. Ministerul Tineretului şi Sportului: Hotărîrea nr. 1552 din 04.12.2002 pentru
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; Hotărîre Guvernului Nr.
733 din 29 septembrie 2011 cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru
politicile de tineret;
6. Ministerul Economiei: Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 15.08.2005 cu privire la
crearea sistemului de monitorizare și evaluarea a sărăciei;
7. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: Hotărîrea nr. 493
din 04.07.2013 cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor
urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016;
8. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: Hotărîrea nr. 50
din 15.01.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor;
9. Ministerul Finanțelor: Hotărîrea nr. 1029 din 19.12.2013 cu privire la investiţiile
capitale publice.
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