Proiect

GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

Nr. _________ din _________2015

cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care
vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice pe parcursul anului 2015

În scopul executării art. 3 pct. 14) şi art. 16 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu
privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.
1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă lista actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele
centrale de specialitate ale administraţiei publice în anul 2015 (se anexează).
2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, responsabile de monitorizare, vor
prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 1 octombrie 2015, raportul de monitorizare a procesului de
implementare a legislaţiei.
3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice după caz, vor elabora proiecte de
modificare şi completare la cadrul normativ monitorizat în anul 2014.
4. Vor întreprinde acţiuni în vederea asigurării implementării eficiente a cadrului normativ
monitorizat, vor propune măsuri pentru fortificarea capacităţilor instituţionale, implicate în
realizarea prevederilor actelor legislative, în conformitate cu rezultate finale ale monitorizării,
stabilite în Raportul privind rezultatele monitorizării procesului de implementare a legislaţiei
pentru anul 2014.
5. Amendamentele şi propunerile vor fi prezentate Guvernului pînă la finele trimestrului IV al
anului 2015.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei

Proiect
Aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. ______
din ______ ____________ 2015

Lista actelor legislative
şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale
de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2015
Actele legislative şi normative monitorizate

Nr.

d/o

1
1.
2.

3.

Organele centrale
de specialitate
ale administraţiei publice
responsabile
2
3
Legea nr. 70 din 30 martie 2006 apiculturii
Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare
Legea nr. 90 din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea Centrul Naţional Anticorupţie
şi combaterea corupţiei
Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul Ministerul Mediului
public de alimentare cu apă şi de canalizare

Legea nr. 128 din 11 iulie 2014 privind performanţa
energetică a clădirilor
5. Hotărîrea Guvernului nr. 1552 din 04 decembrie 2002
pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă
6. Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 15 iulie 2005 cu
privire la crearea sistemului de monitorizare și evaluarea
a sărăciei
7. Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008
cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
comercializarea ouălor pentru consum uman
8. Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru
aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de
comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele
de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii
electronice
9. Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 28 aprilie 2011 pentru
aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea
familiilor de albine, creşterea şi certificarea materialului
genitor apicol
10. Hotărîre Guvernului Nr. 733 din 29 septembrie 2011 cu
privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru
politicile de tineret
11. Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 cu
privire la Documentul unic de program pentru anii
2013-2015
4.

Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
Ministerul Tineretului şi
Sportului
Ministerul Economiei
Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare
Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor

Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare

Ministerul Tineretului ;i
Sportului
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
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12. Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013 Ministerul Afacerilor Externe
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la şi Integrării Europene
eliberarea vizelor
13. Hotărîrea Guvernului Guvernului nr. 1029 din 19 Ministerul Finanțelor
decembrie 2013 cu privire la investiţiile capitale
publice
14. Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 04 iulie 2013 cu
privire la Programul pe termen mediu de elaborare a
planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 20132016
15. Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 06 noiembrie 014
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 tehnicoprofesională a specialiştilor în construcţii
16. Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12 noiembrie 2014 cu
privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a
standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu
legislaţia şi standardele europene

Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

