
Proiect 

 

GUVERNUL 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE 

 

Nr. _________ din  _________2017 

  

cu privire la aprobarea listei actelor normative care 

vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale 

administraţiei publice pe parcursul anului 2017 

 

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, precum și a prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei (Monitorul Oficial al RM din 24.12.2010  nr. 254-256, art. 1297) 

cu modificările și completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă lista actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice în anul 2017 (se anexează). 

2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice responsabile de monitorizare: 

 vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 1 octombrie 2017, raportul de monitorizare a 

procesului de implementare a legislaţiei; 

 vor elabora, în funcţie de necesitate, proiecte de modificare şi completare a cadrului 

normativ monitorizat în anul 2017, prezentîndu-le spre aprobare Guvernului; 

 vor prezenta Ministerului Justiţiei, pînă la 15 decembrie 2017, propuneri de acte 

normative care necesită să fie monitorizate în anul 2018. 

 

 

    PRIM-MINISTRU                         

    Contrasemnează: 

    Ministrul justiţiei       

 



Proiect 

 

Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. __________ 

din  _____ __________ 2017  

 

 

LISTA 

actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale 

de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017 

 

Nr. 

d/o 

Actele legislative şi normative monitorizate Organele centrale 

de specialitate 

ale administraţiei publice 

responsabile 

1 2 3 

1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziile publice  Ministerul Finanțelor 

2. Legea nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător 

Ministerul Economiei 

3. Legea nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor 

pirotehnice 

Ministerul Afacerilor Interne 

4. Legea nr. 128 din  11 iulie 2014 privind performanţa 

energetică a clădirilor 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

5. Legea nr. 121 din 18 iunie 2010 voluntariatului  Ministerul Tineretului și 

Sportului 

6. Legea nr. 33 din 24 februarie 2006 privind depozitarea 

cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale 

Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare 

7. Legea nr. 589 din 22 septembrie 1995 privind rezervele de 

stat și de mobilizare 

Agenția Rezerve Materiale 

8. Hotărîrea Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

reprezentaților de frontieră 

Ministerul Afacerilor Interne 



Proiect 

9. Hotărîrea Guvernului nr. 639 din 28 iulie 2014 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și 

de plată a burselor lunare sportivilor de performanță 

Ministerul Tineretului și 

Sportului 

10. Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 20 aprilie 2016 pentru 

aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a 

taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor 

11. Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016 privind 

aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele 

minime pentru comercializarea produselor pentru 

construcții 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

 

 


