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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii pentru abrogarea alineatului (2) art. 1 al Legii nr. 173-XIII din  

6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Ministerul Apărării Lipsă de obiecții sau propuneri  

2. Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

3. Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

4. Ministerul 

Economiei 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

5. Ministerul 

Finanțelor 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

6. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

7. Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

8. Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

  

9. Cancelaria de Stat Lipsă de obiecții sau propuneri  

10. Aparatul 

Președintelui  

Lipsă de obiecții sau propuneri  

11. Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

12. Banca Națională Lipsă de obiecții sau propuneri  

13. Gavriloi Rodion 

 

Situaţia după abrogarea aliniatului (2) art. 1 Legea 

173/1994: 

În cazul aprobării acestui proiect de Lege, 

Guvernul nu va mai fi obligat de a publica 

Nu se acceptă 

Proiectul de Lege propune excluderea obligației 

Guvernului de a  publica toate actele oficiale 

enumerate la alin.(1) din art. 1 al Legii nr.173-

XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare 
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centralizat toata legislaţia în formatul web 

Respectiv cele 2 portaluri existente 

(http://lex.justice.md şi http://www.legis.md ) vor 

putea fi lichidate în mod legal. 

În Nota informativă la Proiectul legii, 

Viceministru al justiţiei, dl Nicolae Eşanu, 

menţionează că "autorităţile publice cu drept de 

emitere a actelor oficiale dispun de propriile web 

site-uri pe care sunt publicate proiecele de acte 

normative pe care le inițiază, precum si cadrului 

normativ relevant domeniului de activitate.". 

În realitate, însă, nu pe toate site-urile oficiale ale 

Autorităţilor Publice sunt publicate actele 

normative. De exemplu pe site-ul Ministerului 

Economiei şi Infrastructurii 

http://www.meogov.md nu există vreo rubrică 

despre legile sau Hotărâri de Guvern legate de 

acest Minister. Iar pe site-ul Preşedintelui 

Republicii Moldova nu este nici o decizie adoptată 

în rubrica respectivă 

http://www.presedinte.md/rom/decizii-adoptate 

pe când pe pagina Preşedinţiei ar fi trebuit să fie 

publicate cel puţin 12000 acte, ce au fost emise de 

Preşedintele RM. 

Codul de procedură civilă sau Codul penal nu va 

putea fi de găsit pentru că acesta nu este nici pe 

pagina Ministerului Justiţiei, nici pe pagina 

Portalului Instanţelor Naţionale de Judecată şi nici 

pe pagina Agenţiei de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti. 

Orice cetăţean pentru a se documenta, va fi nevoit 

să se aboneze la Monitorul Oficial imprimat, ceea 

ce nu este pragmatic, de vreme ce rata de penetrare 

a serviciilor internet este foarte înaltă fata de alte 

state. Iar statul ar trebui să ofere instrumente 

și intrare în vigoare a actelor oficiale, pe pagina 

sa web oficială (www.gov.md), deoarece în 

contextul asigurării transparenței și accesului la 

informație, toate autoritățile publice au obligația 

plasării pe pagina oficială din Internet a aceastei 

categorii de informație. 

Regulamentul cu privire la paginile oficiale ale 

autorităților administrației publice în rețeaua 

Internet aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

188 din 3 aprilie 2012, la pct. 10 sbp. 5 prevede 

că autoritățile administrației publice plasează 

informaţia pe pagină-web oficială cu respectarea 

cerinţei de asigurare a transparenţei procesului 

de elaborare şi adoptare a deciziilor, în condiţiile 

legii.  

Potrivit pct.15 sbp.5 din același Regulament, pe 

pagina-web oficială a autorităţii administraţiei 

publice, în funcţie de specificul activităţii 

acesteia, va fi publicată informaţia cu privire la 

lista actelor legislative şi normative în vigoare, 

care stau la baza activităţii autorităţii publice, 

actele normative aprobate de autoritatea publică, 

inclusiv datele privind publicarea oficială. 

Esre importantă precizarea că abrogarea 

alineatului (2) din art.1 al Legii 173/1994 nu 

afectează cele două sisteme informaționale 

existente, www.legis.md și www.lex-justice.md, 

care reprezintă resursa electronică oficială ce 

permite accesul gratuit la toate actele juridice.  

 În conformitate cu prevederile articolului 1 

alin.(4) din Legea 173/1994, „Actele oficiale se 

publică în Monitorul Oficial în termen de cel 

mult 10 zile de la data primirii lor de către 

Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres”, iar 

în Registrul de stat al actelor juridice al 

http://lex.justice.md/
http://www.gov.md/
http://www.lex-justice.md/
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pentru documentarea rapidă şi comodă privind 

legislaţia in vigoare. 

 

Necesitatea portalurilor web: 

Versiunea imprimată în Monitorul Oficial este 

greu a fi utilizată deoarece: 

1. Este imposibil a utiliza motorul de căutare 

după cuvinte cheie sau după emitent sau perioada 

de publicare. 

2. Este imposibil a găsi actul normativ în 

versiunea finală cu toate amendamentele intrate în 

vigoare, dat fiind faptul că amendamentele sunt 

publicate în diferite numere (ediții) a publicaţiei 

Monitorul Oficial. 

Interesul lichidării portalurilor web existente: 

Părţile interesate de lichidarea celor 2 portaluri 

existente gratuite ar putea fi agenţi economici, cum 

ar fi ÎS Molddata sau alţii care deja oferă serviciile 

sale contra cost 

http://molddata.md/?pag=.software&id=7 

Însă astfel  de sericii s-ar bucura de mai mare 

interes, dacă Ministerul Justiţiei va lichida cele 

două portaluri cu acces gratuit, care cuprind toată 

legislaţia Republicii Moldova cu motor de căutare 

avansat. 

Lichidarea celor două portaluri nu este posibilă 

acum, deoarece aliniatul 2 al art. 1 a Legii nr. 173-

XIII din 6 iulie 1 994 obligă Guvernul a publica 

legislaţia pe un singur website. 

Propunere 

Propun de a modifica Proiectul Legii, astfel ca 

Ministerul Justiţiei să fie obligat de a publica toate 

actele legislative ale Republicii Moldova pe un 

portal web public. 

Versiunea propusă 

Republicii Moldova - în termen de 3 zile de la 

data publicării lor în Monitorul Oficial”. 

 

 

 

http://molddata.md/?pag=.software&id=7
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MINISTRU                                                                                    Vladimir CEBOTARI 

"Actele oficiale indicate la alin. (l) se publică de 

Ministerul justiţiei pe un portal web cu acces 

public, gratuit. Pe site-ul Ministerului justiţiei va fi 

o legătură spre acest portal web" 


