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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 expediate pentru Ședința Guvernului din 05.02.2014 

Denumirea  Nr Obiecția/propunere Opinia Ministerului Justiției 

Cancelaria de 

Stat 

Scrisoare 

nr.1513-180 

din 08.04.2014 

1. În contextul Hotărîrii Curții Constituționale nr. 6 

din 13 februarie 2014, rog ca la definitivarea 

proiectului de lege privind actele normative să se țină 

cont de constatările expuse în pct.85 al Hotărîrii 

menționate, privind necesitatea publicării integrale în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizelor 

Guvernului referitoare la inițiativele legislative și 

propunerile legislative cu impact bugetar.  

Se acceptă parțial 

Prezentul proiect se referă la actele normative. Avizele Guvernului nu 

sunt acte normative. Totuși, avînt în vedere importanța avizelor 

menționate, modul de publicare a acestora va fi prevăzut în proiectul de 

modificare a Legii nr. 92 din 01.04.2004 privind procedura publicării și 

republicării actelor normative și a rectificărilor operate în ele, și Legii 

nr.173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a 

actelor oficiale. Modificarea acestor două legi ține de modificarea 

cadrului normativ conex proiectului Legii cu privire la actele normative. 

Academia de 

Științe a 

Moldovei 

Scrisoare nr. 

206-08/3 din 

05.02.2014 

2. Academia de Știință a Moldovei a examinat 

proiectul de Lege privind actele normative, expediat de 

Cancelaria de Stat pentru ședința Guvernului din  

februarie curent, constatînd cu regret perpetuarea 

practicii vicioase de nerespectare a normelor de 

tehnică normativă prevăzute de legislația Republicii 

Moldova (prezentarea pentru avizare). 

 

Nu se acceptă. 

Conform prevederilor art. 21, alin. (1) din Legea nr. 780 din 

27.12.2001, Proiectul de act legislativ, însoţit de nota informativă, se 

transmite spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interne şi externe 

interesate şi se supune procedurii de consultare publică, în modul stabilit 

de lege. 

Instituțiile interesate în reglementarea acestui domeniu sînt, în primul 

rînd cele care au atribuții nemijlocite de elaborare a actelor normative. 

Proiectul a fost remis spre avizare de 3 ori instituțiilor implicate în 

elaborarea proiectelor de acte normative (în lunile decembrie 2011, iunie 

2012 și august 2013). 

În cadrul primei avizări, proiectul a fost remis și Facultății de Drept 

al USM (catedrele: Teorie și Istorie a Dreptului și Drept Constituțional și 

Drept Administrativ), însă nu a fost recepționat nici un aviz de la aceasta. 

3. Este incontestabilă necesitatea optimizării 

procesului de elaborare a actelor normative și implicit 

a cadrului legal. În același timp, în opinia noastră, 

anume la elaborarea normelor noi de tehnică  

normativă, autorii proiectului erau obligați să se 

conducă cu cea mai mare rigurozitate de prevederile 

Nu se acceptă. 

”Optimizarea procesului de elaborare a actelor normative” nu 

presupune preluarea exactă a normelor  din legile care se comasează în 

acest proiect. 

”Optimizarea” presupune o îmbunătățire. Or, nu poate avea loc o 

îmbunătățire fără efectuarea unor modificări și completări. 
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Legii privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001 

4. În opinia noastră, este depășit însăși conceptul 

proiectului de lege în cauză, deoarece pentru 

eficientizarea, uniformizarea procesului de elaborare a 

actelor normative este iminentă elaborarea normelor 

(legistice) de tehnică normativă, mai puțin o lege pe 

care o propun autorii 

Nu se acceptă. 

Esența acestui proiect de Lege constă anume în propunerea unor 

norme de tehnică legislativă îmbunătățite. Dat fiind importanța acestor 

norme pentru asigurarea calității actelor normative, acestea nu pot fi  

adoptate altfel, decît printr-o lege, de către Parlament. 

5. Potrivit articolului 16 alineatul (1) din Legea 

privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001 grupul 

de lucru pentru elaborarea proiectului de lege trebuia 

să includă în afară de ”experți și specialiști în materie 

din cadrul autorităților publice” ”savanți de la 

instituțiile științifice și de învățămînt superior de 

profil, din practicieni în domeniu și din alți specialiști, 

precum și din reprezentanți ai părților interesate”.  

Nu se acceptă. 

Modul de lucru asupra elaborării unei noi Legi cu privire la actele 

normative a fost stabilit de către Parlament, drept urmare a aprobării 

Planului de acțiuni pentru  implementarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016. 

Astfel, acțiunea 7.2.2 (1) din Planul de acțiuni menționat supra prevede 

Elaborarea studiului privind îmbunătățirea procesului de creație 

legislativă.  

Cu toate că printre indicatorii de rezultat ai acțiunii 7.2.2.(2) Operarea 

modificărilor în Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi publice centrale şi locale 

şi în Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative în 

vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii  legislaţiei nu se 

regăsește indicatorul ”Grup de lucru creat”, totuși în cadrul Ministerului 

Justiției a existat un grup de lucru, în care au fost implicați specialiști din 

Direcția elaborare a actelor normative și Direcția avizare a actelor 

normative, care au atribuții nemijlocite în procesul de elaborare, avizare 

și expertizare a actelor normative, precum și specialiști din alte structuri 

ale ministerului. De asemenea, remarcăm faptul că proiectul a fost 

coordonat cu conducerea ministerului, reprezentanții căreia, pe lîngă 

activitatea de bază desfășoară și activitate didactică în cadrul instituțiilor 

științifice și de învățămînt superior de profil. 

În acest context, obiecțiile referitoare la componența grupului de 

lucru și competența persoanelor care au fost implicate în procesul de 

elaborare a proiectului nu sunt obiective. 

6. Mai mult, articolul 17 și articolul 18 alineatul (1) Nu se acceptă. 
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stipulează expres că proiect inițial al actului legislativ 

se întocmește ”pe baza propunerilor inițiale, a 

rezultatelor investigațiilor științifice și ale studiului 

comparat, a consultării părților interesate, a altor 

materiale”. 

În scopul perfecționării procesului de creație legislativă, a sporirii 

previzibilității legislației, cu susținerea financiară a PNUD, au fost 

angajați 2 consultanți care la începutul anului 2011 au prezentat Studiul 

și recomandările privind îmbunătățirea procesului de creație legislativă. 

În baza studiului menționat a fost elaborat proiectul de Lege. 

Astfel, obiecțiile referitoare la lipsa studiului nu sînt obiective. 

 

Planul de acțiuni pentru  implementarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 prevede pentru fiecare acțiune 

instituțiile responsabile de realizarea acestora. Conform pct. 7.2.2.(2) din 

Plan, elaborarea acestui proiect de lege a fost pus în sarcina Ministerului 

Justiției. Reieșind din faptul că Planul respectiv a fost aprobat prin 

hotărîre a Parlamentului, completarea listei responsabililor de elaborarea 

acestui proiect cu încă o instituție – AȘM, ține de competența 

Parlamentului și nu a ministerului. 

 

Cu referire la neparticiparea instituțiilor menționate de AȘM la 

procesul de avizare, remarcăm următoarele. 

Proiectul de lege a fost remis spre avizare și consultare de trei ori (la 

30 decembrie 2011, la 25 iunie 2012 și la 23 august 2013).  

Chiar dacă ministerul nu a expediat proiectul în mod oficial spre 

avizare Academiei, menționăm că toate versiunile acestuia au fost plasate 

pe pagina web a Ministerului Justiției (inclusiv cu indicarea datelor 

persoanei de contact), fiind astfel accesibile.  

Ministerul a fost deschis spre colaborare, examinînd avizele 

recepționate atît prin intermediul poștei oficiale, cît și prin intermediul 

poștei electronice. Din păcate, pe parcursul celor aproape 4 ani de lucru 

la acest proiect, ministerul nu a recepționat nici un aviz din partea 

Academiei sau  instituțiilor menționate de aceasta. 

7. Deși Nota informativă la proiectul de lege privind 

actele normative stipulează că acesta ”a fost avizat de 

către toate instituțiile interesate, a căror propunerile și 

obiecțiile judicioase au fost luate în considerație”, 

Academia de Științe a Moldovei, Institutul de 

Cercetări Juridice și Politice, instituțiile de învățămînt 

superior, care au facultăți de drept nu au participat la 

investigațiile științifice (dacă acestea s-au efectuat), la 

elaborarea proiectului în cauză. 

8. Autorii mai menționează că proiectul în cauză 

reglementează ”o practică deja existentă – antrenarea 

de către subiecții inițiativei de elaborare a actului 

normativ a altor autorități ale administrației publice 

Nu se acceptă. 

Conform art. 5-7 din Codul cu privire la știință și inovare: 

Cercetarea ştiinţifică este o activitate de cercetare fundamentală şi de 

cercetare aplicată, avînd drept componente principale investigaţia 
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centrale sau locale, organizațiilor neguvernamentale, 

altor părți interesate în vederea efectuării 

investigațiilor științifice (studii, rapoarte, cercetări 

etc.)”. conținutul acestei fraze și concretizarea dintre 

paranteze demonstrează că autorii nu cunosc esența 

cercetării științifice. Poate din această cauză carențele 

de ordin teoretic și legistic conțin practic aproape în 

fiecare articol al proiectului de lege. 

ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific. 

Cercetare fundamentală - activitate orientată spre dobîndirea de noi 

cunoştinţe ştiinţifice, spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi 

teorii. 

Cercetare aplicată - activitate orientată spre lărgirea cunoştinţelor şi 

spre utilizarea de cunoştinţe noi în crearea a noi procese, produse şi 

servicii sau în îmbunătăţirea lor. 

 

Atenționam asupra faptului că investigațiile științifice care se 

efectuează anterior elaborării unui proiect de lege sînt total diferite de 

noțiunea de ”cercetare științifică”, în sensul utilizat în Codul cu privire la 

știință și inovare. 

Astfel, conform art. 13, alin. (1) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 

privind actele legislative, Iniţierea procedurii de elaborare a unui act 

legislativ este precedată de analiza ştiinţifică a consecinţelor politice, 

sociale, economice, financiare, juridice, culturale, sanitare şi psihologice 

ale reglementărilor în materie, de analiza comparativă a acestora cu 

reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare de 

constatarea incompatibilităţii reglementărilor în vigoare cu cerinţele 

sociale existente şi cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei 

comunitare sau a inexistenţei de acte legislative în domeniul respectiv. 

Același sens și finalitate pentru investigațiile științifice a fost păstrat și 

în prezentul proiect de lege. Astfel, o investigație științifică, care precedă 

elaborarea unui proiect de lege se poate materializa într-un studiu, raport, 

cercetare a realităților sociale, analiză ex-ante, care vor conține și 

recomandări privind modul de îmbunătățire a  legislației.  

Conform DEX-ului investigația reprezintă o cercetare, studiere 

minuțioasă, efectuată sistematic, cu scopul de a descoperi ceva. 

Cu referire la antrenarea de către subiecții care elaborează proiecte de 

acte normative a altor autorități și organizații pentru efectuarea 

investigațiilor științifice în acest sens, putem aduce ca exemplu, Strategia 

de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Aproape fiecare 

acțiune care ține de elaborarea unui proiect de act normativ, este 
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precedată de efectuarea unui studiu, iar majoritatea studiilor sînt efectuate 

cu suportul organizațiilor  naționale și internaționale. 

În contextul celor expuse, considerăm obiecția AȘM drept una 

neîntemeiată, lipsită de cunoștințe despre procesul real de efectuare a 

investigațiilor științifice pentru elaborarea proiectului unui act normativ. 

9. Autorii indică în Nota informativă la proiect: 

”Proiectul cuprinde reglementări referitoare la 

programele legislative ale Parlamentului și, anume este 

concretizat conținutul acestora, modul de publicare, 

precum și detalii referitoare la programele legislative 

care vizează armonizarea actelor normative cu 

legislația Uniunii Europene”, iar în articolul 3 

alineatul din proiect stabilesc eronat și contradictoriu 

că ”Actul normativ trebuie să corespundă 

prevederilor... precum și legislației Uniunii 

Europene, în conformitate cu art.31 (de fapt 32)  al 

prezentei legi”, iar articolul 32 este  consacrat 

armonizării legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene.   
La acest capitol menționăm că proiect menționăm 

că proiectul de Lege privind actele normative nu este 

armonizat cu Avizul Comitetului Regiunilor – 

Adecvarea reglementărilor UE (REFIT) 

(2013/C218/04) și cu experiența statelor membre în 

acest domeniu.  

Se acceptă parțial 

Obiecția formulată privind trimiterea eronată din art. 3, alin. (2) la 

art. 31 din proiectul de lege, se acceptă or anume art. 32 din proiectul 

Legii conține norme referitoare la armonizarea legislației naționale cu cea 

a Uniunii Europene (art. 31 se referă la conținutul Notei Informative la 

proiectul actului normativ). 

     În ceea ce privește obiecția privind nearmonizarea proiectului cu 

Avizul Comitetului Regiunilor – Adecvarea reglementărilor UE (REFIT) 

(2013/C218/04), vă informăm că potrivit art. 288, ultimul alineat din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, avizul reprezintă un act 

juridic al Uniunii Europene care le permite instituţiilor să prezinte un 

punct de vedere fără caracter obligatoriu, altfel spus fără a le impune vre-

o obligaţie legală celor cărora li se adresează.  

Potrivit art. 13, alin. (4) al Tratatului privind Uniunea Europeană, 

Parlamentul European, Consiliul și Comisia sînt asistate de Comitetul 

Regiunilor, care exercită funcții exclusiv consultative. Comitetul 

Regiunilor este organul consultativ al UE care reprezintă autoritățile 

locale și regionale ale statelor membre ale UE și care consultă instituțiile 

europene în procesul de luare a deciziilor în domeniile expres prevăzute 

de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatul privind 

Uniunea Europeană. 

De asemenea, vă aducem la cunoștință că prevederile din proiect 

referitoare la armonizarea legislației au fost coordonate cu Centrul de 

Armonizare a Legislației. 

10. Autorii propun în articolul 2 din proiect noțiunea 

”analiza ex-ante”, limitînd AIR in interese, probabil 

departamentale, analiza impactului de reglementare la 

”analiză ex-ante efectuată pentru proiectele de acte 

Nu se acceptă 

Autorii avizului au interpretat în mod distorsionat caracterul 

analizei ex-ante (doar prin prisma art. 2, lit. d) și e) din proiectul Legii 

privind actele normative), limitînd-o doar la analiza impactului de 
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normative care au impact asupra activității de 

întreprinzător,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 

235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzători”. 

În același timp, spre exemplu, potrivit Legii României 

nr. 24/2000 ”Evaluarea preliminară a impactului 

presupune identificarea și analizarea efectelor 

economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare 

pe care e produc reglementărilor propuse”. 

reglementare, procedură derulată potrivit Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 

2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător și Hotărîrii Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006 cu privire 

la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de 

monitorizare a eficienţei actului de reglementare.  

În acest context, vă aducem la cunoștință că analiza impactului de 

reglementare (cunoscută sub prescurtarea AIR) este doar o formă de 

analiză ex-ante, fiind specifică doar proiectelor care au impact asupra 

activității de întreprinzător, pe cînd analiza ex-ante are o aplicabilitate 

mult mai mare și poate fi efectuată pentru proiecte de acte normative din 

oricare domeniu, în special pentru cele care au impact asupra bugetului 

sau care prevăd reorganizări şi reforme structurale sau instituţionale.  

Drept urmare, vă informăm că proiectul menține esența 

mecanismului AIR-lui  și este în concordanță cu specificul activității 

Grupului de Lucru şi a Secretariatului EIR a Comisiei de Stat pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător din cadrul Ministerului 

Economiei, cu care acesta a fost coordonat. 

Potrivit art. 25, alin. (1), lit. c) din proiectul Legii privind actele 

normative, o etapă a procedurii de analiză ex-ante o reprezintă și cea de 

identificare a opţiunilor şi mijloacelor necesare pentru soluţionarea 

problemei şi/sau atingerea obiectivului şi analiza acestora prin 

intermediul impactului financiar, administrativ, economic, social, 

asupra mediului etc. Cu referire la acest aspect, avizul Comitetului 

Regiunilor – Adecvarea reglementărilor UE (REFIT) (2013/C218/04) 

reiterează faptul că evaluările impactului privitoare la propunerile 

legislative și politice ar trebui să abordeze obligatoriu dimensiunea 

teritorială (aspectele locale și regionale, implicațiile financiare și 

administrative asupra autorităților naționale, regionale și locale) a 

opțiunilor politice majore aflate în curs de examinare, aspecte ce sunt 

reflectate în redacția actuală a  art. 25 din proiectul Legii privind actele 

normative. 

11. În temeiul argumentelor de ordin de ordin legal, 

legistic și organizatoric, invocate supra, Academia de 
Se acceptă parțial. 

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței respective. 
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Științe a Moldovei, în calitatea de ”consultant științific 

al autorităților publice ale Republicii Moldova”, 

recomandă examinarea chestiunii nr. 2 din odinea de zi 

a ședinței Guvernului din 05 februarie curent la o altă 

ședință și doar după ce proiectul în cauză va fi corelat 

cu prevederile Legii privind actele legislative nr. 780 

din 27.12.2001 și ajustat la normele comunitare 

respective. 

Cu referire la corelarea proiectului de lege cu prevederile Legii nr. 

780 din 27.12.2001 privind actele legislative, reiterăm că prezentul 

proiect vine să îmbunătățească procesul de creație legislativă, nu să 

reproducă cu exactitate prevederile  legilor în vigoare la momentul de 

față, care vor fi abrogate odată cu adoptarea acestui proiect de lege 

(Legea nr. 780 din 27.12.2011 și Legea nr. 317 din 18.07.2003). 

Banca 

Națională a 

Moldovei 

12. Acest Proiect a fost avizat de Banca Națională a 

Moldovei (scrisoarea nr. 16-003/103/2640 din 

06.09.2013, reflectată în Sinteza divergențelor), dar, 

întrucît obiecțiile și propunerile Băncii Naționale, care 

atenționează asupra unor carențe susceptibile de a 

genera deficiențe grave de aplicare a legii, nu au fost 

luate în considerare, Banca Națională a reiterat poziția 

sa în scrisorile nr. 16-033/123/3054 din 17.10.2013 și 

16-033/140/3258 din 06.11.2014, adresate 

Ministerului Justiției. Constatăm cu îngrijorare că 

obiecțiile și propunerile Băncii Naționale nu au fost 

luate în considerare, iar avizele repetate, care se referă 

și la prevederile noi sau modificate ale Proiectului, nu 

sînt reflectate în Sinteza divergențelor. Totodată, ținem 

să menționăm că unele modificări operate în Proiect ca 

urmare a avizelor Băncii Naționale au distorsionat sau 

sînt contrare finalității propuse de Banca Națională. 

Din aceste motive, reiterăm în continuare 

deficiențele Proiectului care pot genera probleme 

esențiale de aplicare a legii și potențiale ingerințe în 

activitatea autorităților publice autonome, al căror 

statut special nu este luat în considerare de Proiect. 

Nu se acceptă 

Scrisoarea nr. 16-003/103/2640 din 06.09.2013, recepționată în 

cadrul celei de-a treia avizări a fost inclus în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor care a fost remisă Guvernului împreună cu dosarul de 

însoțire a proiectului la 20.09.2013. Propunerile BNM au fost acceptate 

în măsura în care acestea nu contravin concepției proiectului referitor la 

expertiza juridică și statutul actelor normative ale autorităților publice 

autonome. 

Scrisoarea BNM nr. 16-033/123/3054 din 17.10.2013 și 16-

033/140/3258 din 06.11.2014 nu au fost incluse în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor, deoarece au fost recepționate cu mult după expedierea 

proiectului spre examinare Guvernului. dar BNM a primit un răspuns 

oficial de la Misterul Justiției. 

 

  

13. Insistăm ca actele normative ale autorităților 

publice autonome să fie consacrate în calitate de 

categorie aparte de acte normative și supuse unor 

Nu se acceptă 

Responsabilitatea BNM față de Parlament, consacrată în art. 1, alin. 

(2) din Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995, nu exclude efectuarea 
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dispoziții distincte, similar articolelor 17,18 din 

Proiect. Contrat avizelor Băncii Naționale, autorii 

Proiectului au înglobat actele autorităților publice 

autonome  în noțiunea de ”acte departamentale” (art. 6 

lit. e) și art. 16 din Proiect), încadrare care conduce la 

aplicarea unui regim juridic impropriu pentru actele 

unei autorități publice independente, generînd un șir de 

consecințe inadmisibile pentru acestea. În special, 

actele Băncii Naționale nu pot supuse în continuare 

procedurii de expertiză și înregistrare în Registrul 

actelor departamentale, în modul în care aceste 

proceduri sînt reglementate în prezent prin Hotărîrea 

Guvernului nr, 1104 din 28.11.1997 cu privire la 

modul de efectuare a expertizei juridice și înregistrării 

de stat a actelor normative departamentale. Ținem să 

subliniem că nu ne pronunțăm împotriva expertizei 

juridice, fiind conștienți de rolul acesteia pentru 

procesul de elaborare a actelor normative, ci 

manifestăm îngrijorare față de efectele atribuite 

expertizei juridice și înregistrării în Registrul 

înregistrării de stat a actelor normative departamentale, 

efecte inaplicabile actelor Băncii Naționale. Astfel, 

potrivit pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr, 1104 din 

28.11.1997, ”actele nesupuse expertizei juridice și 

înregistrării de stat conform prezentei hotărîri, precum 

și cele înregistrate, dar nepublicate în modul stabilit de 

lege, cu excepția actelor a căror publicare este 

restricționată, nu au putere juridică și nu pot servi 

drept temei legitim pentru reglementarea relațiilor de 

drept respective sau aplicarea de sancțiuni”. Această 

condiționare nu poate fi consfințită de lege (art.1 alin. 

(2) și art. 6 alin. (4) din Legea nr. 548-XIII din 

21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei) 

expertizei juridice pentru actele normative ale acesteia. 

Art. 6, alin. (4) din legea menționată supra prevede : ”Banca 

Naţională este independentă în exercitarea atribuţiilor sale stabilite de 

prezenta lege şi nu va solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile 

publice sau de la orice altă autoritate.” 

Remarcăm  că ”solicitarea sau primirea instrucţiunilor de la 

autorităţile publice sau de la orice altă autoritate” de către  BNM se referă 

la exercitarea atribuțiilor acesteia, pe cînd procesul de creație legislativă, 

inclusiv și etapele acestuia, sînt unice pentru toți subiecții care elaborează 

un proiect de act normativ și nu  poate fi raportat strict la atribuțiile unei 

autorități.  

Scopul primordial al expertizei juridice constă în asigurarea calității 

actelor normative și corespunderii acestora actelor normative 

adoptate/aprobate/emise de organele ierarhic superioare și  Constituției 

Republicii Moldova. Acest fapt nu poate fi în nici un caz interpretat 

distorsionat ca ”primirea de instrucțiuni de la autoritățile publice” (în 

speță – de la Ministerul Justiției) sau ca ”subminare a independenței 

BNM.  

Expertiza juridică, la fel ca și expertiza anticorupție, este o expertiză 

obligatorie, pentru care nu pot fi stabilite excepții, deoarece scopul 

comun al acestora este de a  asigura calitatea actelor normative și a 

reduce la minim riscurile posibilelor încălcări ale principiilor, precum și a 

drepturilor și libertăților consacrate în Constituția Republicii Moldova. 

Drept urmare, nu considerăm necesară consacrarea actelor normative 

ale BNM drept categorie separată a acestora și exceptarea lor de la 

obligativitatea efectuării expertizei juridice. 
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și împiedică exercitarea atribuțiilor sale legale, fiind, 

concomitent, contrară Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (art. 130) și Protocolului nr. 4 

privind statutul Sistemul European al Băncilor 

Centrale și al Băncilor Centrale Europene (art. 7), care 

instituie interdicția expresă pentru alte autorități de a 

da instrucțiuni sau de a încerca să influențeze în orice 

alt mod procesul decizional al unei bănci centrale. 

Banca Naţională a invocat în avizele sale opiniile şi 

rapoartele Băncii Centrale Europene (Opinia BCE nr. 

CON/2006/55 din 06.12.2006; Raportul de 

convergenţă al BCE, 2013, p.22; Raportul de 

convergenţă al BCE, 2012, p. 23; Raportul de 

convergenţă al BCE, 2008, p.18; Raportul de 

convergenţă al BCE, 2007, p.17; Raportul de 

convergenţă al BCE, 2006, p. 222; Raportul de 

convergenţă al BCE, 2004, p.26 etc.) care reiterează 

constant imperativul neadmiterii imixtiunii în 

activitatea băncii centrale şi arată că dreptul 

Ministerului Justiţiei de a revizui proiectele de acte 

normative ale băncii centrale şi orice obligaţie a băncii 

centrale de a obţine opinia ex-ante a Ministerului 

Justiţiei sau a altor terţi cu referire la acestea 

echivalează cu un mecanism de influenţare a deciziei 

finale a băncii centrale şi sunt incompatibile cu 

principiile privind independenţa băncii centrale, 

statuate în Tratatul privind Funcţionarea UE şi în 

Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale. 

Ţinând cont de imperativul transpunerii acestor 

principii şi exigenţe privind activitatea unei bănci 

centrale, Banca Naţională a propus excluderea expresă 

a actelor Băncii Naţionale de la procedura înregistrării 

în Registrul înregistrării de stat a actelor normative 
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departamentale sau stipularea expresă a faptului că 

înregistrarea actelor Băncii Naţionale în acest Registru 

comportă doar un rol de evidenţă a actelor normative şi 

insistă în continuare asupra acestor modificări.  

14. Totodată, Banca Naţională consideră imperios 

necesar ca Proiectul, care va constitui un act normativ 

de referinţă în domeniul elaborării actelor normative, 

să definească noţiunea de “act departamental”, de care 

legea leagă consecinţe importante, iar această noţiune 

urmează să excludă actele autorităţilor publice 

autonome. 

În contextul cele expuse, reiterăm următoarele 

propunerile concrete de modificare/completare a 

Proiectului: 

Nu se acceptă 

Esența actelor normative departamentale a fost expusă suficient de 

clar în art. 16 din proiect. Din acest considerent, nu considerăm necesară 

dublarea acestor prevederi în cadrul art. 2 sub formă de noțiune. 

15. Pentru a nu genera potenţiale ingerinţe în 

activitatea autorităţilor publice autonome, propunem 

completarea art.1 din proiect cu un alineat nou cu 

următorul cuprins: “(4) Prevederile articolelor 21 

alin.(2), 24 alin.(2), 28 alin.(2) şi 72 alin.(2) din 

prezenta lege nu se aplică actelor normative ale 

autorităţile publice autonome.” Din acelaşi motiv, la 

art.1 alin.(2), textul „şi ale autorităţilor publice 

autonome” se va exclude sau alin.(2) se va exclude 

integral, întrucât referinţa la circulaţia electronică 

internă a proiectelor de acte normative şi a 

documentelor conexe acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de gestiune electronică a documentelor 

ale autorităţilor publice denotă aplicarea legii asupra 

unor acte interne preparatorii sau premergătoare 

elaborării sau avizării proiectelor de acte normative. 

Nu se acceptă 

Art.21 alin.(2) prevede: ”Documentele de politici se elaborează sub 

forma de concepţii, strategii, programe, planuri. Tipurile şi structura 

documentelor de politici, precum şi modul de elaborare, aprobare, 

monitorizare şi evaluare  a acestora se stabilesc de Guvern.”   

Acest articol vine în concordanță cu prevederile art. 96 alin. (1) din 

Constituție, conform căruia, unul din rolurile Guvernului este de a 

asigura realizarea politicii interne și externe a statului. 

 Drept urmare, considerăm strict necesar ca anume Guvernul să 

stabilească, printr-o hotărîre, modul de elaborare și lucru cu documentele 

de politici, în vederea a uniformiza procesul de lucru și a asigura un grad 

de stabilitate al acestuia. 

 

Art. 24 alin. (2) prevede: ”În cazul unor reglementări cu impact 

asupra bugetului sau care prevăd reorganizări şi reforme structurale sau 

instituţionale, în calitate de investigaţie ştiinţifică se va realiza analiza 

iniţiativei de elaborare a actului normativ, conform metodologiei de 

analiză ex-ante, aprobate de Guvern. În cazul unor reglementări cu 

impact asupra activităţii de întreprinzător, se va efectua analiza 
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impactului de reglementare.”  

Articolul menționat prevede situațiile în care analiza ex-ante poate fi 

utilizată în calitate de investigație științifică, pentru a evita dublarea 

eforturilor autorităților de a întocmi și analiza ex-ante și investigația 

științifică (studiul). Faptul că metodologia de analiză ex-ante va fi 

aprobată de Guvern nu constituie o ingerință în activitatea BNM, ci doar 

o uniformizare a procesului de lucru cu o astfel de analiză.   

Suntem siguri, că și în prezent, anterior elaborării unui proiect de act 

normativ de către BNM, se efectuează o investigație științifică – pentru a 

identifica problema, pentru a stabili obiectivul, opţiunile de soluţionare a 

problemei sau de atingere a obiectivului şi pentru a analiza efectele sau 

consecinţele acestor opţiuni – care de fapt are foarte multe tangențe cu o 

analiză ex-ante.  Din aceste considerente, aprobarea metodologiei de 

analiză ex-ante nu constituie o ingerință a Guvernului în activitatea 

BNM. 

 

Art. 28 alin. (2) prevede: ”Dacă elaborarea proiectului de act 

normativ este pusă în sarcina cîtorva autorităţi ale administraţiei publice 

centrale de specialitate, procesul de elaborare va fi organizat de 

autoritatea sau instituţia abilitată de Guvern sau care figurează prima pe 

lista instituţiilor responsabile în documentul de politici din care derivă 

obligaţia de a elabora proiectul de act normativ. Autoritatea 

administraţiei publice sau instituţia responsabilă asigură asistenţa 

tehnică, organizatorică şi financiară a procesului de elaborare.” 

Autorităţile publice autonome  cad sub incidența prevederilor art. 28 

alin(2), deoarece acestea se încadrează în sintagma ”sau care figurează 

prima pe lista instituţiilor responsabile în documentul de politici”. 

Menționăm că ordinea de lucru în baza documentelor de politici trebuie 

să fie universală, și uniformă, indiferent de statutul autorității care aprobă 

acel document sau care îl va executa. 

 

Art. 72 alin. (2) prevede: ”Monitorizarea implementării actelor 

normative se efectuează, cel tîrziu după expirarea a 2 ani de la momentul 
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intrării actului în vigoare, de către instituţia responsabilă de 

implementare. Mecanismul de monitorizare a procesului de 

implementare a actelor normative este stabilit  de Guvern. ”  

Din considerentele expuse supra, stabilirea mecanismului de 

monitorizare a procesului de implementare a actelor normative de către 

Guvern nu constituie o ingerință în activitatea BNM, ci doar o modalitate 

de unificare și uniformizare a procesului de monitorizare pentru toate 

autoritățile din Republica Moldova. 

 

Art. 1, alin. (2) se referă la procesul de elaborare, avizare, 

expertizare, redactare a actelor normative în format electronic în cadrul 

sistemelor informaţionale de gestiune electronică a documentelor, 

stabilind că acestuia i se vor aplica aceleași reguli ca și în cazul lucrului 

pe hîrtie la elaborarea unui act normativ. 

Conform concepțiilor actuale privind e-guvernarea, caracteristicile 

tehnice ale softurilor utilizate de autorități trebuie să permită atît 

etapizarea procesului de creație legislativă, cît și delimitarea tehnică a 

”activităților interne preparatoare” ale executorilor de etapele de bază ale 

elaborării unui proiect de act normativ. 

16. În vederea consacrării actelor normative ale 

autorităţilor publice autonome în calitate de categorie 

separată, la art. 6, după lit.e), propunem introducerea 

unei litere noi, f), cu următorul cuprins: „actele 

normative ale autorităţilor publice autonome”, cu 

renumerotarea celorlalte litere, şi excluderea textului 

„şi ale autorităţilor publice autonome” de la lit.e). În 

acelaşi scop, la art.16, din titlu şi din cuprinsul alin.(1), 

propunem excluderea textului “şi autorităţile publice 

autonome”. Propunem completarea art.16 cu un alineat 

nou, cu următorul cuprins: “(5) Autorităţile publice 

autonome adoptă acte normative pentru a pune în 

aplicare şi a impune respectarea prevederilor legale, în 

condiţiile legislaţiei ce reglementează activitatea 

Nu se acceptă. 

A se vedea comentariile de la pct. 12 din prezenta sinteză. 
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autorităţilor publice autonome”. 

17. Sugerăm completarea art.7 alin.(3), după cuvintele 

“cu aceeaşi forţă juridică”, cu textul “şi cu acelaşi 

caracter”, întrucât norma de la art.7 alin.(3), potrivit 

căreia pentru soluţionarea conflictului de norme între 

două acte normative cu aceeaşi forţă juridică se aplică 

prevederile actului posterior, poate anula efectele 

principiului lex specialis derogat legi generali statuat 

la art.5 alin.(3) din Proiect şi va genera probleme 

majore de aplicare a legilor 

Nu se acceptă 

Art. 5 alin (3) din proiect se referă la principiul lex specialis derogat 

legi generali, în acest caz actele normative avînd forță juridică diferită.  

Art. 7 alin (2) se referă la raportul dintre actele normative ce aceeași 

forță juridică. 

Autorii avizului au interpretat distorsionat coraportul normă generală 

- normă specială și actul normativ anterior – actul normativ posterior, 

care reprezintă concepte diferite. 

18. În scopul înlăturării echivocului, la art.20 alin.(2), 

după lit.d) propunem introducerea lit.e) cu următorul 

cuprins: „autorităţile publice autonome;”, cu 

renumerotarea celorlalte litere, şi completarea art.24 

alin.(3), în final, cu o propoziţie nouă, cu următorul 

cuprins: “Autorităţile publice pot acorda asistenţă la 

efectuarea investigaţiilor ştiinţifice conform 

prezentului alineat în limitele competenţelor lor 

legale.” Din aceleaşi motive, sugerăm completarea 

art.36 alin.(5), în final, cu o propoziţie nouă, cu 

următorul cuprins: “Autorităţile publice pot acorda 

asistenţă la efectuarea expertizei de către Centrul 

Naţional Anticorupţie în limitele competenţelor lor 

legale.” 

Se acceptă 

Articolele menționate au fost completate. 

19. La art.33, după alineatul (4), insistăm asupra 

introducerii unui alineat nou cu următorul cuprins: “(5) 

Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice 

care priveşte domeniile în care Banca Naţională a 

Moldovei are atribuţii se transmite spre avizare Băncii 

Naţionale a Moldovei în mod obligatoriu.”. Alin.(5) 

devine alin.(6). Corespunzător, la art.34, după alin.(3) 

se va introduce un alineat nou cu următorul cuprins: 

Se acceptă 

În partea ce ține de indicarea expresă în proiect a termenului de 

avizare de 30 de zile, remarcăm următoarele.  

Prezentul proiect de lege constituie norme generale referitoare la 

întreg procesul de elaborare a actelor normative.  Noma din art. 6 alin. (3) 

din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 este o normă specială. Astfel, după 

cum prevede și prezentul proiect, în cazul unor divergențe între normele 

generale și cele speciale, prevalează normele speciale.  

Drept urmare, în practică nu trebuie să apară probleme privitor la 
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“(4) Proiectele de acte normative prezentate spre 

avizare Băncii Naţionale a Moldovei se avizează în 

termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la 

solicitare”. Celelalte alineate ale art.34 se vor 

renumerota. Această propunere reflectă prevederile 

imperative ale art.6 alin.(3) din Legea nr.548-XIII din 

21.07.1995. 

termenul de avizare de către BNM, cu atit mai mult că , prezentul proiect 

prevede și prelungirea termenului de bază cu încă 30 de zile pentru 

proiectele complexe. 

20. La art.35 alin.(2), după cuvintele „care au impact 

economic”, propunem  inserarea textului „cu excepţia 

actelor Băncii Naţionale a Moldovei”. La alin. (3) din 

același articol, după cuvintele “au impact asupra 

bugetului public”, propunem inserarea textului „, cu 

excepţia actelor Băncii Naţionale a Moldovei”.  Aceste 

propuneri derivă din necesitatea de asigurare a 

realizării expeditive și eficiente a atribuțiilor Băncii 

Naționale, avînd în vedere mandatul și statutul 

acesteia, în contextul argumentelor expuse supra. 

Nu se acceptă 

Avînd în vedere importanța incontestabilă a expertizei economice 

pentru proiectele de acte normative care au impact economic, considerăm 

că nu poate fi stabilită o excepție pentru actele normative ale BNM. 

21. La art.38 alin.(2), ţinând cont de argumentele 

expuse supra, considerăm necesară substituirea 

textului “şi este obligatorie” cu textul “.Efectuarea 

expertizei este obligatorie”. De asemenea, insistăm 

asupra excluderii textului “şi ale autorităţilor publice 

autonome” de la art.38 alin.(5) şi completării art.38 cu 

un alineat nou după alin.(5), cu următorul cuprins: “(6) 

Actele normative ale autorităţilor publice autonome 

care vizează drepturile şi interesele legitime ale 

cetăţenilor se supun expertizei juridice, care se 

efectuează în scopurile stabilite la alineatul (4) al 

prezentului articol. Rezultatele expertizei juridice sunt 

facultative şi nu condiţionează efectele sau intrarea în 

vigoare a actelor autorităţilor publice autonome.” 

(alin.(6) devine alin.(7)). Corespunzător, propunem 

excluderea textului „şi ale autorităţilor publice 

Nu se acceptă 

A se vedea comentariile de la pct. 12 din prezenta sinteză. 
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autonome” de la art.77 alin.(4) şi reformularea primei 

propoziţii de la art.77 alin.(6) în următoarea redacţie: 

„(6) Actele normative ale autorităţilor publice 

autonome se înregistrează în Registrul înregistrării de 

stat a actelor normative departamentale exclusiv în 

scop de evidenţă, într-o secţiune separată, destinată 

actelor autorităţilor publice autonome.” 

22. În vederea evitării interpretărilor diferite, sugerăm 

excluderea textului „de regulă” de la art.60 alin.(3). 

În contextul celor expuse, Banca Naţională mizează 

pe concursul Dvs. întru eliminarea incongruenţelor 

arătate şi promovarea unor norme eficiente şi în 

deplină concordanţă cu reglementările Uniunii 

Europene. 

Nu se acceptă 

În practică pot apărea situații excepționale, cînd modificarea actului 

normativ este strict necesară înaintea expirării termenului de 6 luni. 

Agenția 

Națională 

pentru 

Reglementare 

în Energetică 

din RM 

23. La art. 1 alin. (2) după cuvintele ”de Guvern” a se 

completa cu cuvintele ”și de Parlament”. 
Nu se acceptă. 

Modul de funcționare a sistemelor informaţionale de gestiune 

electronică a documentelor ale autorităţilor urmează a fi stabilită de către 

Guvern, deoarece una din sarcinile acestuia este organizarea executării 

legilor. 

24. La art. 16, alin. (4) din proiectul Legii, după 

cuvintele ”se aprobă prin” de adăugat cuvîntul 

”hotărîri”, deoarece, potrivit legilor speciale, actele de 

reglementare în sectoarele energeticii, se aprobă prin 

hotărîrile Consiliului de administrație a Agenției, dar 

nu prin ordinul conducătorului autorității. 

Se acceptă 

Textul a fost completat. 

25. La art. 20, alin. (2), lit. d) urmează a fi expusă în 

următoarea redacție: ”d) autoritățile publice autonome, 

autoritățile administrative din subordinea ministerelor, 

prin intermediul acestora”. Considerăm necesar de 

stabilit expres în Lege că autoritățile publice autonome 

au dreptul să elaboreze acte normative, iar în cazul dat 

ANRE să elaboreze acte de reglementare (conform 

atribuțiilor stabilite expres în legile speciale). 

Se acceptă 

Textul a fost completat cu o lit. separată, pentru autoritățile publice 

autonome. 
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26. La art. 34, alin. (2) este necesar de precizat 

conținutul noțiunii ” autorități publice”. 
Nu se acceptă 

Definirea noțiunii de ”autoritate publică” nu ține de obiectul de 

reglementare a prezentului proiect de lege. 

27. La art. 35, alin. (4), este necesar de inclus, în 

final, următoarea prevedere: ”Nu se supun expertizei 

științifice actele normative aprobarea cărora este 

expres prevăzută prin lege și actele normative acre 

transpun legislație Uniunii Europene”. În cazul dat nu 

este necesară expertiza științifică întrucît Parlamentul a 

decis aprobarea actului secundar de reglementare, 

precum și în cazul în care Republica Moldova și-a 

asumat obligația de a transpune unele directive, 

regulamente, decizii ale Uniunii Europene. În aceste 

situații indiferent de rezultatul expertizei științifice 

actul normativ respectiv va fi necesar de elaborat și 

aprobat. 

Nu se acceptă 

Autorii avizului nu au perceput corect etapa la care se efectuează 

expertiza științifică. Probabil, aceasta a fost confundată cu ”investigația 

științifică”. 

Investigația științifică (art. 24 din proiect) se efectuează pînă a 

începe elaborarea unui proiect de act normativ. Investigaţiile ştiinţifice se 

efectuează pentru cunoaşterea temeinică a realităţilor social-economice 

ce urmează a fi reglementate, a cadrului normativ relevant, a 

reglementărilor similare în legislaţia altor state, în special a ţărilor 

Uniunii Europene. Investigația științifică se materializează printr-un 

studiu/raport, unde, în dependență de caz se argumentează necesitatea sau 

lipsa necesităţii de iniţiere a elaborării actului normativ. 

Efectuarea unei investigații științifice nu este obligatorie, acest lucru 

depinzînd de complexitatea proiectelor care urmează a fi elaborat.  

Spre deosebire de investigația științifică, expertiza științifică 

presupune expertizarea unui proiect de act normativ deja elaborat și 

avizat/consultat public. Expertiza științifică nu este obligatorie. 

Necesitatea efectuării acesteia o decide autorul proiectului.  

Astfel, nu considerăm necesar de a completa art. 35 cu fraza propusă. 

28. La art. 38, alin. (5), considerăm oportun de exclus 

cuvintele ”și ale autorităților publice autonome”. În 

acest sens, în conformitate cu alin. (2) din articolul 

respectiv, inclusiv a celor elaborate de autoritățile 

publice autonome. Astfel, nu este necesar de supus, 

repetat, expertizei juridice un act normativ 

departamental al autorității publice autonome, aprobat 

în ședința publică (ca în cazul actelor normative 

ANRE). Mai mult, pot apărea situații în care, deși, în 

ședință publică, Consiliul de administrație a acceptat 

unele propuneri parvenite, inclusiv de la societatea 

Nu se acceptă 

A se vedea comentariile de la pct. 12 din prezenta sinteză. 
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civilă, ulterior aprobării, ANRE este obligată să își 

schimbe poziția pentru ca în caz contrar, în contextul 

efectuării expertizei juridice a actului normativ 

expediat spre înregistrare, Ministerul Justiției refuză 

înregistrarea actului respectiv. Totodată, în contextul 

în care, potrivit Articolului menționat, autoritatea 

publică autonomă supune expertizei juridice proiectul 

actului normativ și întocmește Sinteza obiecțiilor și a 

propunerilor la proiect, conform Anexei 3, inclusiv în 

cazul în care unele propuneri din avizul Ministerului 

Justiției nu se iau în considerare în mod nejustificat, 

orice persoană este în drept să conteste în instanță actul 

normativ în cauză, avînd posibilitatea să utilizeze și 

argumentele expuse de Ministerul Justiției. 

29. E necesar de precizat noțiunea de ”control de 

legalitate” realizat de Ministerul Justiției ulterior 

aprobării de către organul prevăzut în art. 38 alin. (3). 

Ori, în conformitate cu Legea 793/2000 contenciosului 

administrativ instanța de judecată realizează controlul 

legalității actelor normative emise de autoritățile 

publice autonome. 

Se acceptă  

Prevederile de bază referitoare expertiza juridică au fost consacrate 

în art. 38 din proiect.  Expresia nereușită din cadrul art. 38, alin. (3) a fost 

exclusă.  Conform aceluiași alineat, Guvernul urmează să aprobe o 

metodologie referitoare la modul de efectuare a expertizei juridice. 

Astfel, detaliile referitoare la această urmează a fi concretizate într-o 

hotărîre a Guvernului. 

30. De inclus într-o anexă separată la Lege lista 

autorităților publice autonome. Aceasta este necesar de 

stabilit, deoarece în Legile cu privire la energetică, la 

energie electrică, gaze naturale etc. Agenția este 

definită ca autoritate publică centrală de reglementare, 

dar nu autoritate publică autonomă și din aceste 

considerente vor apărea probleme la aplicarea Legii. 

Nu se acceptă. 

Reglementarea exhaustivă a listei autorităților publice autonome, la 

fel ca și a noțiunii de ”autoritate publică”, nu ține de obiectul de 

reglementare a prezentului proiect de lege. 

Consiliul 

Național 

pentru 

Participare 

31. La art.2(d) Analiza ex-ante – prima etapă a 

procesului decizional, care presupune definirea 

problemei cu identificarea cauzelor și efectelor, 

stabilirea obiectivului, identificarea eventualelor 

opțiuni de soluționare a problemei şi de atingere a 

Nu se acceptă. 

În proiect este reglementată analiza ex-ante care se efectuează în 

mod obligatoriu pentru proiectele care au impact asupra bugetului sau 

care prevăd reorganizări şi reforme structurale sau instituţionale. În acest 

caz, se va realiza analiza iniţiativei de elaborare a actului normativ, 
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obiectivului, analiza efectelor normative, fiscale, 

administrative, economice, sociale, sau consecințelor 

asupra sărăciei şi mediului ale acestor opțiuni și 

compararea opțiunilor în baza criteriilor obiective până 

la aprobarea deciziei.
1
 

conform metodologiei de analiză ex-ante, aprobată de Guvern, iar în 

cazul unor reglementări cu impact asupra activităţii de întreprinzător, se 

va efectua analiza impactului de reglementare. 

Aceste aspecte au fost reglementate în art. 24 alin. (2) (în versiunea 

finală a proiectului). 

 

Raționamentul modificării noțiunii de analiză ex-ante, care a fost 

coordonată cu Ministerul Economiei nu este clară și argumentată. 

32. La art.2(d)-1 Analiza ex-post – analiza rezultatelor 

reale ale implementării unui act normativ care permite 

de a obține informații cu privire la implementarea 

actului normativ, atingerea obiectivelor stabilite, 

impactul asupra societății în general sau asupra 

anumitor grupuri, sectoare sau domenii specifice în 

particular, factorii de succes sau eșec în procesul de 

implementare. Evaluarea ex post permite autorităților 

publice de a lua decizii vizavi de continuarea, 

modificarea sau abrogarea actului normativ supus 

evaluării.
2
 

Nu se acceptă 

Analiza ex-post se referă la implementarea politicilor publice și nu a 

actelor normative.  

Analiza efectului uni act normativ are loc prin intermediul 

monitorizării procesului de implementare a actelor normative. 

33. La art.2(e) analiza impactului de reglementare – o 

formă de analiză ex-ante a impactului actului normativ 

asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv evaluarea 

costurilor şi beneficiilor, asigurarea respectării 

drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale 

statului, precum şi corespunderea actului scopurilor 

politicii de reglementare, efectuată pentru a 

concluziona despre necesitatea și justificarea adoptării 

actului normativ.
3
 

Nu se acceptă 

Noțiunea propusă în proiect a fost coordonată cu Ministerul 

Economiei și vine în concordanță cu prevederile Legii nr. 235-XVI din 

20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității 

de întreprinzător. 

Raționamentul modificării acestei noțiuni nu este clar și argumentat. 

 

34. La art. 2(f) monitorizarea impactului actului 

normativ – analiza realizată după implementarea 
Nu se acceptă 

Analiza ex-post se utilizează pentru documentele de politici și nu 

                                                           
1
 Sursa: Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Guvernul Republicii Moldova 

2
 Sursa: Ghid metodologic pentru evaluarea intermediară și ex-post a politicilor publice, Guvernul Republicii Moldova 

3
 Sursa: Legea Nr. 235 din  20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. 

http://rapc.gov.md/file/Ghid_ex%20ante_Vol%201_final.pdf
http://particip.gov.md/public/files/Ghid_expost_prefinal_PDF.pdf
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actului normativ (ex-post) în scopul identificării 

efectelor produse din urma adoptării actului normativ, 

inclusiv impactul normativ, bugetar și social-

economic, a gradului de executare (de acţiune) al 

acestuia, a faptului dacă obiectivele şi/sau scopul 

actului au fost îndeplinite, dacă au apărut careva 

consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în 

scopul elaborării recomandărilor privind modalitatea 

de remediere a consecinţelor negative. 

pentru actele normative. 

Noțiunea propusă nu corespunde cu prevederile pct. 2 din 

Metodologia adoptată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 

privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei: ”  

În sensul acestei Metodologii, prin monitorizarea implementării 

legislaţiei se înţelege identificarea, analiza şi evaluarea aplicabilităţii şi a 

gradului de aplicare a actelor legislative şi a actelor normative ale 

Guvernului  (în continuare – acte normative), de către organele centrale 

de specialitate ale administraţiei publice.” 

Propunerea nu este clară și argumentată. 

35. La art.6(2) În domeniile de competență exclusivă 

a unităților teritoriale autonome cu statut juridic 

special, prevăzute de art. 12(2) a legii nr. 344, actele 

normative adoptate de Adunarea Populară şi Başkanul 

UTA Găgăuzia sunt subsidiare actelor normative 

adoptate de Parlament şi prioritare actelor normative 

adoptate de Guvern. Actele normative ale Adunării 

Populare şi Başkanului UTA Găgăuzia intră în vigoare 

în timp de 30 de zile de la data adoptării, dacă 

Cancelaria de stat nu inițiază procedura de verificare a 

legalității acestora în conformitate cu legea privind 

statutul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.   

Nu se acceptă 

Drept urmare a avizului Cancelariei de Stat nr. 1508/536 din 23.09.2013, 

prezentul articol a fost modificat, în sensul indicării doar a listei actelor 

normative, fără a pune accentul pe subordonarea ierarhică a acestora. 

36. La art.15(2) completare cu d) adoptării poziției 

Guvernului prin intermediul avizului la inițiativa 

legislativă a deputatului în Parlament. (punctul d) 

devine e)) 

Se acceptă parțial 

Propunerea se încadrează în art. 15, lit. d) în alte scopuri pentru care 

este necesară adoptarea unei hotărîri de Guvern.  

 

37. La art. 17 se va completa cu (3) Adunarea 

Populară și Bașkanul UTA Găgăuzia pot contesta 

legalitatea și încălcarea principiului de autonomie de 

actele normative adoptate de Guvern și autoritățile 

publice centrale în domeniile de competență exclusivă 

a autonomiei. 

 

Nu se acceptă 

Dreptul adunării Populare a Găgăuziei de a contesta la Curtea 

Constituțională legile, regulamentele şi hotărîrile Parlamentului, decretele 

Preşedintelui Republicii Moldova a hotărîrilor şi dispoziţiile Guvernului, 

precum şi a tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, 

ce îngrădesc împuternicirile Găgăuziei, a fost deja consacrat în Legea nr. 

317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională. 
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De asemenea, menționăm că  contestarea legalității actelor 

normative nu ține de obiectul de reglementare a prezentului proiect de 

lege.  

 

38. La art. 24 se completează cu (5) Decizia privind 

inițierea investigațiilor științifice, termenii relevanți și 

persoana responsabilă pentru implementarea deciziei 

se anunță pe pagină electronică a autorității publice 

responsabile. 

 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea dată nu ține de obiectul de reglementare a prezentului 

proiect, ci de obiectul de reglementare a Legii nr. 239 din 13.11.2008  

privind transparența în procesul decizional.  

Atenționăm asupra faptului că, dacă pentru efectuarea unei investigații 

științifice se intenționează implicarea unor experți din afara autorității 

care are nevoie de investigația respectivă, atunci procedurile respective se 

desfășoară conform procedurilor stabilite în Legea nr. 96 din 13.04.2007 

cu privire la achizițiile publice, care de asemenea prevede publicarea 

anunțului privind desfășurarea achizițiilor publice. 

39. La art. 24 se completează cu (6) Rezultatele 

investigației științifice sub forma de concluzii 

formulate și Decizia organului responsabil privind 

necesitatea elaborării actului normativ, inclusiv lista 

informațiilor, cercetărilor și rapoartelor, se publică pe 

pagina electronică a autorității responsabile în termen 

de 10 zile după încheierea acestei etape. Informația 

relevantă pentru examinarea necesității adoptării 

actului normativ face obiectul legii cu privire la 

accesul la informație. 

Nu se acceptă 

Rezultatele investigațiilor științifice se materializează în studii, 

rapoarte, cercetări. În cazul în care, din rezultatele investigației științifice 

derivă necesitatea de a elabora un  proiect de act normativ, autoritatea 

responsabilă nu adoptă în acest sens  nici o decizie materializată pe hîrtie, 

ci desemnează persoana responsabilă care va elabora proiectul respectiv.  

Această propunere va avea drept efect crearea unor etape 

intermediare în procesul de elaborare, care vor tărăgăna procesul de 

lucru. 

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație 

reglementează accesul la informațiile oficiale. Prevederile acesteia nu pot 

fi dublate în prezentul proiect 

40. La art. 25 se completează cu (4) Decizia privind 

inițierea analizei ex-ante, termenii relevanți și persoana 

responsabilă pentru implementarea deciziei se anunță 

pe pagină electronică a autorității publice responsabile. 

Nu se acceptă. 

Prevederile propuse urmează a fi incluse în metodologia care va fi 

adoptată de Guvern. 

Propunerea nu este argumentată. 

41. La art. 25 se completează cu (5) Rezultatele 

analizei ex-ante sub forma de raport și concluzii 

formulate, precum și decizia organului responsabil 

Nu se acceptă. 

Prevederile propuse urmează a fi incluse în metodologia care va fi 

adoptată de Guvern. 
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privind necesitatea elaborării actului normativ, inclusiv 

lista informațiilor, cercetărilor și rapoartelor, se 

publică pe pagina electronică a autorității responsabile 

în termen de 10 zile după încheierea acestei etape. 

Informația relevantă pentru examinarea necesității 

adoptării actului normativ face obiectul legii cu privire 

la accesul la informație. 

Propunerea nu este argumentată. 

42. La art. 27 se completează cu (2) Decizia privind 

inițierea elaborării actului normativ, termenii relevanți 

și persoana responsabilă pentru implementarea deciziei 

se anunță pe pagină electronică a autorității publice 

responsabile. 

Nu se acceptă 

Această propunere nu se referă la obiectul de reglementare a 

prezentului proiect. Propunerea se referă la obiectul de reglementare a 

Legii nr. 239 din 13.11.2008  privind transparența în procesul decizional. 

Ministerul Justiției a remis recent Guvernului proiectul de modificare și 

completare a Legii menționate. 

43. La art. 33 (3) recomandăm excluderea sintagmei 

“Consultarea publică se sistează pe perioada electorală, 

cu excepția proceselor de consultare inițiate pînă la 

lansarea campaniei electorale”, pentru a evita luarea 

deciziilor și aprobarea actelor normative în perioada 

electorală care pot interveni în domeniul alegerilor 

(înregistrarea candidaților, finanțarea campaniei, 

formațiunile politice, reflectarea campaniei în mass 

media, desfășurarea votului, etc.), distorsiona 

informația, denatura competiția sau oferi avantaje unor 

candidați electorali. 

Nu se acceptă 

Propunerea se referă la alin.(2).  

Prezentul proiect se referă la procesul de elaborare a proiectelor de 

acte normative și nu la procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, care 

este unul mult mai vast.  

Consultarea publică este una din etapele elaborării unui proiect de 

act normativ. Sistarea consultărilor publice pe perioada electorală duce 

automat la sistarea procesului de elaborare a proiectelor de acte 

normative și de aprobare/adoptare a acestora. În acest fel se evită 

situațiile în care autoritățile cu competențe de adoptare/aprobare/emitere 

de acte normative ar adopta proiectele de acte normative în detrimentul 

interesului public. 

44. La art. 33(3) propunem redacția nouă “Proiectele 

de acte normative elaborate de către deputați în 

Parlament și transmise spre avizare Guvernului 

respectă integral procedura de transparență în 

elaborare și adoptare”. 

Nu se acceptă 

Alin. (3) se referă doar la una din etape – modul de transmitere a 

proiectului de către deputați către Guvern. Întregul proces de elaborare a 

unui act normativ este reglementat de prezentul proiect. Modul de 

respectare a transparenței  în procesul decizional este obiectul de 

reglementare a Legii nr. 239 din 13.11.2008  privind transparența în 

procesul decizional. 

45. La art. 34 (1) se propune redacția nouă “Proiectul Nu se acceptă 



22 
 

de act normativ elaborat de deputații în parlament se 

avizează conform procedurilor standarde de elaborare 

și adoptare a actelor normative și prevederilor 

Regulamentului Parlamentului”. 

Întregul proces de elaborare a unui act normativ, indiferent de 

autoritatea/persoana care a elaborat actul normativ, este reglementat de 

prezentul proiect. În acest sens, nu este  o detaliere suplimentară la acest 

aliniat. 

46. La art.34 (2) se completează cu termenii de 

consultare publică: publicarea proiectului de act 

normativ și a tuturor documentelor aferente, 

organizarea dezbaterilor publice prin intermediul 

discuțiilor în cadrul unor mese rotunde, publicarea 

proiectului în redacție actualizată și a tabelului de 

divergențe, care se desfășoară în baza Legii privind 

transparența în procesul decizională și a 

Regulamentului prind organizarea consultărilor 

publice. 

Nu se acceptă 

Propunerea dată nu se referă la obiectul de reglementare a 

prezentului proiect. Termenii pentru consultarea publică sunt 

reglementați în Legea nr. 239 din 13.11.2008  privind transparența în 

procesul decizional. 

47. La art. 35 (1) se completează cu “Expertiza de 

specialitate, prevăzută în art. 35-38 se realizează ca 

parte componentă a procedurii de avizare, după 

necesitate rezervînd un termen suplimentar conform 

prevederilor legii date”. 

Nu se acceptă. 

Avizarea și efectuarea expertizelor  proiectului reprezintă  lucruri 

distincte și etape diferite ale procesului de elaborare, care, prin esență nu 

pot fi efectuate în același timp.  

Propunerea nu este argumentată. 

48. La art. art. 40 se completează cu (4) “Proiectul 

actului normativ în redacție finală, decizia organului 

responsabil privind finalizarea elaborării proiectului, 

inclusiv lista informațiilor, cercetărilor și rapoartelor, 

tabelele de divergență și alte informații relevante se 

publică pe pagina electronică a autorității responsabile 

în termen de 5 zile după încheierea acestei etape. 

Autoritatea responsabilă va asigurarea identificarea 

facilă a actelor normative prin utilizarea unui cod unic 

la publicarea materialelor privind toate etapele de 

elaborare și aprobare a actului normativ pe pagină 

electronică a autorității responsabile”. 

Nu se acceptă 

Art. 40 din versiunea proiectului remisă spre avizare nu conține alin. 

(4). Propunerea se referă la art. 39 Definitivarea proiectului. 

 

Propunerea nu este argumentată. Nu este clară esența ”codului unic”. 

 

Detaliile referitoare la plasarea proiectelor de acte normative și a 

dosarului de însoțire pe paginile web a autorităților responsabile 

constituie obiectul de reglementarea a Legii nr. 239 din 13.11.2008  

privind transparența în procesul decizional și nu necesită a fi dublate în 

acest proiect. 

  

49. Se completează cu art. 41(2) Autoritatea 

responsabilă pentru adoptarea actului normativ, în 
Nu se acceptă 

Detaliile referitoare la plasarea proiectelor de acte normative și a 
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termen de 5 zile după recepționarea proiectului de la 

autoritatea responsabilă pentru elaborarea acestuia, 

publică pe pagina sa electronică proiectele de acte 

normative și întregul dosar de însoțire, asigurînd 

identificarea unică și facilă a acestora de către părțile 

interesate. 

dosarului de însoțire pe paginile web a autorităților responsabile 

constituie obiectul de reglementarea a Legii nr. 239 din 13.11.2008  

privind transparența în procesul decizional și nu necesită a fi dublate în 

acest proiect. 

Propunerea nu este argumentată. Nu este clară noțiunea de 

”identificare unică”. 

50. Se completează cu art. 41(3) Autoritatea 

responsabilă pentru adoptarea actului normativ, în 

termen de 3 zile de la adoptarea acestuia, publică 

redacția finală a actului normativ și întregul dosar de 

însoțire pe pagina sa electronică, asigurînd 

identificarea unică și facilă a acestuia de către părțile 

interesate. 

Nu se acceptă 

Detaliile referitoare la plasarea proiectelor de acte normative și a 

dosarului de însoțire pe paginile web a autorităților responsabile 

constituie obiectul de reglementarea a Legii nr. 239 din 13.11.2008  

privind transparența în procesul decizional și nu necesită a fi dublate în 

acest proiect. 

Propunerea nu este argumentată. Nu este clară noțiunea de 

”identificare unică”. 

51. Se completează cu art. 41(4) Autoritatea 

responsabilă pentru asigurarea implementării 

prevederilor art. 41 în cazul actelor normative adoptate 

de Cabinetul de Miniștri este Cancelaria de Stat.  

Nu se acceptă 

Propunerile nu sunt argumentate și clare și nici nu țin de obiectul de 

reglementare a art. 41 (din versiunea proiectului remisă spre avizare) 

52. Se completează cu art. 41(5) Autoritatea 

responsabilă pentru asigurarea implementării 

prevederilor art. 41 în cazul actelor normative adoptate 

de Parlament este aparatul Parlamentului. 

53. Se completează cu art. 41(6) Președintele comisiei 

parlamentare permanente responsabile de examinarea 

proiectului actului normativ supraveghează publicarea 

redacțiilor intermediare ale proiectului după examinare 

în cadrul comisiei, după prima lectură și, după caz, 

după fiecare lectură următoare. Autoritatea 

responsabilă pentru asigurarea implementării 

prevederilor art. 41 în cazul comisiilor permanente este 

aparatul Parlamentului. Redacțiile intermediare, 

inclusiv întregul dosar de însoțire și procesele verbale 

aferente discuțiilor pe marginea proiectului actului 
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normativ, se publică pe pagina electronica a 

Parlamentului, asigurînd identificarea unică și facilă a 

acestora de către părțile interesate.  

54. Modificarea art. 68(4) La interpretarea actului 

normativ se ține cont de intenția, obiectivul și 

justificarea adoptării actului, care se conțin în nota 

informativă și dosarul de materiale care a însoţit 

proiectul de act normativ la etapa de elaborare și 

adoptare. 

Se acceptă parțial 

Art. 68 (în versiunea finală a proiectului) a fost deja completat cu 

alin. (4) cu următorul cuprins: ” La interpretarea actului normativ se ține 

cont de nota informativă care a însoțit proiectul de act normativ.” 

55. Modificarea art. 68(2) prin substituire Prin 

interpretare se înțelege lămurirea sensului normei de 

drept pentru a oferi soluții juridice de aplicare. 

Nu se acceptă 

Propunerea ține, de fapt de art. 67 Intervenirea interpretării 

(versiunea proiectului remisă spre avizare) și nu este clară și 

argumentată. 

 

În alin. (1) al art. 68 (în versiunea finală a proiectului) a fost deja 

inclus scopul efectuării interpretării: ”(1)Interpretarea actelor normative 

se efectuează cu scopul clarificării sensului unui act normativ sau a unor 

dispoziţii concrete din acesta.” 

56. 1.5 La art. 72 (4) Realizarea procedurii de 

monitorizare a impactului actului normativ revine 

organului care a adoptat hotărîrea privind aprobarea 

actul normativ și organului care a adoptat hotărîrea 

privind punerea în aplicare a actului normativ. 

Autoritățile date vor elabora anual programele de 

monitorizare a implementării actelor normative 

adoptate. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată. 

Periodicitatea întocmirii programelor anuale de monitorizare 

urmează a fi stabilită de Guvern, conform alin(2) al acestui articol și nu 

necesită a fi reglementată în proiect. 

Pentru o monitorizare eficientă prin intermediul prezentului proiect 

se propune ca monitorizarea să fie efectuată de către instituţia  

responsabilă de implementare, care va face o evaluare a actelor 

normative ce reglementează  domeniul său de activitate.  

57. 1.6 La art. 72(2) se va modifica ultima propoziție 

prin substituire, mecanismul de  monitorizare a 

procesului de implementare a actelor normative 

adoptate de Guvern este stabilit de acesta, iar pentru 

actele normative adoptate de autoritățile autonome sau 

Parlament – de către ultimul. 

Nu se acceptă 

În vederea asigurării unui proces uniform de monitorizare, aceasta 

trebuie să se efectueze conform unor reguli și  mecanism unice, care 

urmează a fi stabilite de Guvern. 

Propunerea de a elabora două mecanisme în paralel de către Guvern 

și Parlament nu este argumentată. 
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58. La anexa nr. 1 Nota informativă la proiectul de act 

normativ se va completa cu informația privind 

identificarea unică prin codificare a actului normativ 

pe tot parcursul de inițiere, elaborare și adoptare a 

actului. 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată. Nu este clară esența ”codului unic”. 

 


