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Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Legii cu privire la  

completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Scrisoare nr. IE02/1-

1/2892 din 25.02.2014 

1. Lipsă de obiecții. - 

2. 

 

Recomandăm actualizarea prevederilor din Nota Informativă a 

proiectului legii menționate, luînd în considerație cel de-al V-lea 

Raport de progres al Comisiei Europene din 15 noiembrie 2013, 

potrivit căruia RM a îndeplinit condiționalitățile fazei II a Planului de 

Acțiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize (PALV) 

Adițional, prin HG nr. 122 din 4 martie 2011 s-a aprobat 

Programul național de implementare a PALV, actualizat ulterior cu 

măsuri suplimentare la Program prin HG nr. 130 din 24 februarie 

2012 și HG nr. 463 din 2 iulie 2013. 

Se acceptă. 

Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

comunicațiilor al 

Republicii Moldova 

Scrisoare nr. 01/307 din 

28.02.2014 

3. Prin includerea în lista cazurilor care nu cad sub incidența Legii 

nr. 96 din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice și a contractelor 

de tipărire a documentelor de stare civilă cu grad de protecție, 

considerăm că se încalcă principiile prevăzute la art. 6 lit. a), b), c), 

g), h), j) din Legea respectivă și prevederilor Legii concurenței nr. 

183 din 11 iulie 2007. 

Ca urmare, prezentul proiect urmează a fi avizat de către Agenția 

Achiziții Publice și Consiliul Concurenței. 

Se acceptă parțial 

Proiectul a fost deja remis spre 

avizare instituțiilor interesate. 

Considerăm că obiectivele trasate de 

acest proiect (asigurarea calității 

documentelor de stare civilă și excluderea 

posibilităților de contrafacere a acestora) 

au  importanță primordială în raport cu 

prevederile legilor menționate în obiecție, 

deoarece este vorba de prevenirea 

comiterii unor infracțiuni și sporirea 

securităților raporturilor juridice, situații 

în care, conform art. 54 alin. (2)  din 

Constituția Republicii Moldova, 

exercitarea drepturilor și libertăților poate 

fi supusă unor restricții. 

În acest context, reiterăm faptul că 

obligația sporirii securității documentelor 
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de stare civilă derivă din  Programul 

național de implementare a Planului de 

Acțiuni RM-UE în domeniul liberalizării 

regimului de vize, care constituie o 

prioritate pentru Guvern. 

4. La art. I din proiect după sursa publicării de completat cu 

sintagma ”cu modificările și completările ulterioare”, deoarece actul 

legislativ respectiv a suportat anterior amendamente. 

Se acceptă. 

5. Conform tehnicii legislative, concomitent cu elaborarea 

proiectului de lege urmează a fi elaborat proiectul hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea acestuia. 

Nu se acceptă. 

Tehnica legislativă pentru elaborarea 

proiectelor de cate legislative este 

reglementată de Legea nr. 180 din 

27.12.2001 privind actele legislative. 

În baza propunerilor iniţiale, a 

rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice şi ale 

studiului comparat, se întocmeşte un 

proiect iniţial al actului legislative (art.18 

alin. (1) ). 

 Concomitent cu elaborarea proiectului 

de act legislativ, grupul de lucru 

întocmeşte o notă informativă (art.20 ). 

Proiectul de act legislativ se transmite 

spre avizare, însoţit de nota informativă, 

(art. 21(1)). 

Conform tehnicii legislative, proiectul 

hotărîrii Guvernului se elaborează după 

efectuarea tuturor expertizelor, înainte de 

remiterea proiectului spre examinare 

Guvernului. 

Procuratura Generală 

Scrisoare nr. 28-1d/14-50 

din 19.02.2014 

6. Apreciind necesitatea elaborării proiectului de lege și a propunerii 

menționate în nota de argumentare, privind selectarea Î.S. Editura de 

Imprimare ”Statistica”, în sarcina căreia urmează să fie pusă tipărirea 

documentelor de stare civilă cu grad de protecție, considerăm necesar 

de a completa proiectul remis pentru avizare cu Art. II potrivit căruia 

Nu se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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Guvernul urmează să aducă actele sale normative în concordanță cu 

prezenta lege și anume, să completeze Anexa nr. I la Hotărîrea 

Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului 

Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997. 

Ministerul Finanțelor 

(aviz comun cu Agenția 

Achiziții Publice) 

Scrisoare nr. 11-09/372 

din 07.03.2014 

7. În cadrul proiectului Twining ”Sprijin pentru sistemul de achiziții 

publice în Republica Moldova”, de comun cu experții din cadrul 

acestuia, Ministerul Finanțelor și Agenția Achiziții Publice au 

elaborat un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii 

privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007, care a fost 

aprobat de către Guvern la 26 februarie pentru a fi remis 

Parlamentului pentru adoptare. 

Proiectul nominalizat reprezintă o armonizare a legii nominalizate 

cu directiva nr. 18/2004/CE și 89/665/CEE a Consiliului European ca 

rezultat al angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul 

Acordului de Asociere RM-UE și Acordului privind instituirea Zonei 

de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica 

Moldova și Uniunea Europeană. 

Astfel, completarea Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI cu 

o excepție suplimentară care nu este conformă directivelor 

menționate mai sus poate pune la îndoială procesul de armonizare a 

legislației din domeniul achizițiilor publice și, respectiv, poate crea 

impedimente în procesul de semnare a Acordului de Asociere RM-

UE. 

Suplimentar, considerăm că excluderea din aria de aplicare a 

legislației din domeniul achizițiilor publice a contractelor de tipărire a 

documentelor de stare civilă cu grad de protecție nu va asigura 

depășirea situației de contrafacere a documentelor de stare civilă, iar 

în acest sens pot fi identificate alte mecanisme, spre exemplu 

includerea unor clauze contractuale de confidențialitate, obligarea 

operatorului economic cîștigător de a preda matricele la finisarea 

contractului, încheierea contractului pentru o perioadă mai mare decît 

un an bugetar etc. 

Reieșind din cele expuse, reiterăm inoportunitatea includerii 

excepției nominalizate în textul Legii privind achizițiile publice nr. 

Nu se acceptă. 

În procesul de armonizare a Legii 

privind achizițiile publice cu directivele 

Consiliului Europei trebuie să se țină cont 

și de angajamentele asumate de Republica 

Moldova drept urmare a aprobării de către 

Guvern a Programului național de 

implementare a Planului de Acțiuni RM-

UE în domeniul liberalizării regimului de 

vize, care de asemenea constituie o 

prioritate pentru Guvern. 

Obligația sporirii securității 

documentelor de stare civilă derivă anume 

din  Programul menționat. 

Considerăm că anume excluderea din 

aria de aplicare a legislației din domeniul 

achizițiilor publice a contractelor de 

tipărire a documentelor de stare civilă cu 

grad de protecție va contribui la realizarea 

obiectivelor trasate de acest proiect 

(asigurarea calității documentelor de stare 

civilă, excluderea posibilităților de 

contrafacere a acestora, asigurarea 

uniformității caracteristicilor tehnice ale 

documentelor de stare civilă). Pentru 

detalii, a se vedea Nota Informativă la 

proiect. 
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96-XVI din 13 aprilie 2007, prin care prevederile acesteia din urmă 

să nu se aplice contractelor de tipărire a documentelor de stare civilă, 

deoarece această acțiune pe de o parte poate pune în pericol procesul 

de armonizare a legislației din domeniul achizițiilor publice la aquis-

ul comunitar, iar pe de altă parte această soluție nu ar avea efectul 

scontat, adică nu ar preveni contrafacerea documentelor de stare 

civilă, or în acest sens urmează a fi întreprinse alte acțiuni coordonate 

cu organele de drept. 

 


