
Sinteza  

obiecțiilor și propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2015 

 

Nr. Denumirea instituției Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1. Ministerul Mediului (scrisoarea 

nr. 03-07/2081 din 3.11.2014) 

1. Pct. 41 din proiectul PNAL 2015 – proiectul 

Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind gestionarea uleiurilor uzate se va exclude, din 

motivul promovării acestuia în anul 2016 

Se acceptă. 

2. Pct. 42 din proiectul PNAL 2015 – proiectul 

Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 

privind deșeurile de baterii și acumulatori se va 

exclude, din motivul promovării acestuia în anul 2016 

Se acceptă. 

2. Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor 

(scrisoarea nr. 08-2277 din 

4.11.2014) 

La pct. 60 din proiectul PNAL 2015, rubrica 2 ”Actul 

legislativ/normativ național” se va substitui sintagma 

”Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării 

tehnice cu privire la produsele pentru construcții” cu 

sintagma ”Hotărîrea Guvernului nr. 226 din 29 

februarie 2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice 

cu privire la produsele pentru construcții” 

Se acceptă. 

La pct. 60, rubrica 2 ”Actul legislativ/normativ 

național” a fost introdus textul ”Hotărîrea 

Guvernului pentru modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 226 din 29 februarie 2008 

pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire 

la produsele pentru construcții”, iar în rubrica 5 

”Caracterul actului legislativ/normativ” s-a 

substituit sintagma ”act nou” cu cea de ”act de 

modificare”. 

3. Serviciul de Informații și 

Securitate al Republicii 

Moldova (scrisoarea nr. 18/752 

din 3.11.2014) 

1. La poziția 51 din proiectul PNAL 2015 – proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea Legii 

comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007, rubrica 6 ”Instituția responsabilă”, 

după sintagma ”Procuratura Generală” se va completa 

cu sintagma ”Serviciul de Informații și Securitate al 

Se acceptă. 



Republicii Moldova”, potrivit atribuțiilor sale stabilite 

de art. 7 din Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind 

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 

Moldova 

2. La poziția 101 din proiectul PNAL 2015 – proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 270-

XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul, rubrica 6 

”Instituția responsabilă”, după sintagma ”Ministerul 

Afacerilor Interne” se va completa cu sintagma 

”Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 

Moldova”, potrivit atribuțiilor sale stabilite de art. 7 

din Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de 

Informații și Securitate al Republicii Moldova 

Se acceptă. 

4. Biroul Național de Statistică al 

Republicii Moldova (scrisoarea 

nr. 03-01/61 din 30.10.2014) 

Lipsă de propuneri și obiecții  

5. Comisia Națională a Pieții 

Financiare (scrisoarea nr. 08-

3818 din 3.11.2014) 

Lipsă de propuneri și obiecții  

6. Banca Națională a Moldovei 

(scrisoarea nr. 10-01207/148/3701 

din 4.11.2014) 

Lipsă de propuneri și obiecții  

7. Academia de Științe a Moldovei 

(scrisoarea nr. 1805-07/5 din 

4.11.2014) 

La pct. 27 – proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 

2009 cu privire la energia electrică și pct. 29 – 

proiectul Leii pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la 

gazele naturale, rubrica 6 ”Instituția responsabilă” se 

va completa cu instituția Institutul de Energetică al 

Academiei de Științe a Moldovei, avînd în vedere 

posibilitatea antrenării acestuia în proiectul Uniunii 

Europene ”Asistența tehnică pentru implementarea 

programului de susținere a politicilor sectoriale – 

Nu se acceptă. 

Antrenarea unei instituții în calitate de beneficiar 

al unui proiect UE nu este echivalentă cu oferirea 

unor competențe legale în domeniul elaborării și 

promovării unor acte normative. Mai mult, potrivit 

prevederilor Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind 

actele legislative și Legii nr. 317 din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului și altor 

autorități ale administrației publice centrale și 

locale, proiectul de act normativ ce va fi elaborat 

va fi supus procedurii regulamentare de 



asistența pentru reforma sectorului energetic (AT-

PSPS Energie)” 

coordonare și avizare cu autoritățile interesate, 

inclusiv cu Academia de Științe a Moldovei. 

8. Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor 

(scrisoarea nr. 01-6/3060 din 

31.10.2014) 

Pct. 9 – proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Normelor privind calitatea şi inofensivitatea 

laptelui şi produselor lactate se va exclude, or acesta 

repetă pct. 25 din PNAL 2015 – proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind reglementările de calitate a laptelui 

- materie primă și produselor lactate 

Se acceptă. 
MAIA prin scrisoarea sa nr. 07-2/666 din 

6.11.2014 a propus comasarea pct. 9 și 25 într-un 

proiect unic, oferind redacția corespunzătoare 

acestuia 

9. Agenția Națională pentru 

Reglementare în Comunicații 

Electronice și Tehnologia 

Informației a Republicii 

Moldova (scrisoarea nr. 01- SRDJ 

/1196 din 3.11.2014 ) 

1. La pct. 50-53 din proiectul PNAL 2015, rubrica 4 

”Fundamentul de elaborare a actului național”, după 

sintagma ”Uniunea Europeană” se va completa cu 

textul ”Titlul IV ”Cooperarea economică și alte tipuri 

de cooperare sectorială”, Capitolul 18 ”Societate 

informațională”, Anexa XXVIII-B” 

Se acceptă. 

2. La pct. 51 din PNAL 2015 – proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii comunicațiilor 

electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 se va 

ține seama de faptul că Planul Național de Acțiuni 

pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE 

pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 7.10.2014 (în speță pct.13 din 

Titlul  III, pct. 102 din Titlul IV și pct. 240 din Titlul 

V) prevede 3 acte legislative care urmează a fi 

modificate potrivit Directivei 2002/58 și a Hotărîrii 

Curții de Justiție a UE din 8 aprilie 2014. 

Nu se acceptă. 

Pct. 240 din Titlul V al Planului Național de 

Acțiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE în perioada 2014-2016 prevede 

de fapt 2 acțiuni ce implică creație legislativă: 1. 

Întreprinderea măsurilor pentru transpunerea în 

legislația națională a prevederilor directivei date 

(ajustarea/revizuirea Legii comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007) și 

2. Aprobarea Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii informatice nr. 20-XVI 

din 3 februarie 2009, or doar prima are termen de 

realizare 2014-2015, iar ultima anul 2017. Mai 

mult ca atît, propunerea în cauză a fost formulată 

de autoritatea administrației publice centrale 

responsabilă de acest domeniu – Ministerul 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. 

De asemenea, pentru elaborarea modificărilor 



respective la Legea 241/2007 a fost instituit un 

grup de lucru comun, format din reprezentanții 

tuturor instituțiilor interesate. 

3.  La pct. 51 - proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241-

XVI din 15 noiembrie 2007 din rubrica 6 ”Instituția 

responsabilă” se va exclude Ministerul Afacerilor 

Interne și Procuratura Generală, or potrivit pct. 102 din 

Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 

7.10.2014 acestea nu sunt vizate. 

Nu se acceptă. 

Instituțiile menționate dispun de competență în 

domeniul respectiv potrivit actelor normative care 

reglementează activitatea acestora, iar Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 7.10.2014 reprezintă un 

plan de acțiuni și nu un act ce stabilește atribuții și 

competențe. 

4. La pct. 53 din PNAL 2015 - Hotărîrea Consiliului 

de Administrație a Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației pentru aprobarea Metodologiei 

de calculare a costului net al îndeplinirii obligațiilor de 

furnizare a serviciului universal, în rubrica 2 ”Titlul 

actului normativ/legislativ național” se va substitui cu 

”Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei 

de calculare a costului net al îndeplinirii obligațiilor de 

furnizare a serviciului universal” 

Se acceptă. 

Potrivit art. 75, alin. (1), lit. a) a Legii 

comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007, în sarcina Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației se pune de a calcula, în 

conformitate cu Metodologia elaborată de Agenție 

și aprobată de Guvern, costul net al îndeplinirii 

obligațiilor de furnizare a serviciului universal. 

5. Se va completa proiectul PNAL 2015 cu un pct. nou 

– Programul Național de implementare a serviciului 

universal în domeniul comunicațiilor electronice în 

RM pentru anii 2014-2020 armonizat cu 

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul 

universal și drepturile utilizatorilor cu privire la 

rețelele și serviciile electronice de comunicații 

(directiva privind serviciul universal), în conformitate 

cu propunerile anterioare formulate de ANRECETI 

prin scrisoarea sa nr. 01-SR DJ/975 din 4 septembrie 

Nu se acceptă. 

Proiectul propus pentru includere în PNAL 2015 

este un proiect de document de politici potrivit 

Hotărîrii Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 și 

nu un act normativ.  

Mai mult, Centrul de Armonizare a Legislației din 

subordinea Ministerului Justiției este disponibil de 

a examina proiectul Programului respectiv, 

indiferent de reflectarea acestuia în PNAL 2015. 



2014. 

10. Agenția Națională pentru 

Reglementare în Energetică a 

Republicii Moldova (scrisoarea 

nr. 01/747 din 4.11.2014) 

1. La pct. 29 din PNAL 2015 – proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 

decembrie 2009 cu privire la gazele naturale / Hotărîrii 

Consiliului de Administrație a Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind măsurile de 

garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale, 

armonizat cu Regulamentul 2010/994/UE al 

Parlamentului European și al Consiliului din 

20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a 

securității aprovizionării cu gaze naturale și de 

abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului, din 

rubrica 2 ”Titlul actului normativ/legislativ național” 

se va exclude Hotărîrea Consiliului de Administrație a 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

măsurile de garantare a securității aprovizionării cu 

gaze naturale, or transpunerea Regulamentului 

2010/994/UE necesită a fi realizată prin modificarea 

Legii nr. 123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele 

naturale. 

Se acceptă. 

2. Transpunerea Regulamentului 2009/714/CE al 

Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 

2009 privind condițiile de acces la rețea pentru 

schimburile transfrontaliere de energie electrică și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003  și 

Regulamentului 2009/715/CE al Parlamentului 

European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind 

condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor 

naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1775/2005, menționate în pct. 27 și 28 din PNAL 

2015, prin actele normative ale ANRE urmează a fi 

Se acceptă. 

Din pct. 27 al PNAL 2015 - Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 124-XVIII 

din 23 decembrie 2009 cu privire la energia 

electrică / Hotărîrea Consiliului de Administrație a 

Agenției Naționale pentru Reglementare în 

Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind condițiile de acces la rețea pentru 

schimburile transfrontaliere de energie electrică a 

fost exclusă Hotărîrea Consiliului de 

Administrație a Agenției Naționale pentru 



realizată în termen de 1 an de zile din momentul 

operării modificărilor în Legea nr. 124-XVIII din 23 

decembrie 2009 cu privire la energia electrică și Legea 

nr. 123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele 

naturale. 

Reglementare în Energetică cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind condițiile de 

acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere 

de energie electrică., iar pct. 28 - Hotărîrea 

Consiliului de Administrație a Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind condițiile de 

acces la rețelele pentru transportul gazelor 

naturale a fost exclus definitiv. Astfel, ținînd 

seama că PNAL 2015 are aplicabilitate anuală, iar 

în anul 2015 urmează a fi modificate legile-cadru 

în domeniul gazelor naturale și energiei electrice, 

actele de implementare a acestora, elaborate de 

ANRE urmează a fi elaborate și promovate în 

2016, cu eventuala includere a acestora în PNAL 

2016. 

11. Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (scrisoarea 

nr. 2444 din 4.11.2014) 

La pct. 68 din PNAL 2015 - Lege pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 139 din 3 iulie 2010 privind 

drepturile de autor și drepturile conexe, la rubrica 2 

”Titlul actului normativ/legislativ național” urmează a 

fi rectificată data adoptării Legii nr. 139 din ”3 iulie” 

în ”2 iulie”, precum și titlul din ”drepturile de autor” în 

”dreptul de autor”, iar la rubrica 6 ”Instituția 

responsabilă” de expus corect denumirea AGEPI 

Se acceptă. 

12. Ministerul Sănătății (scrisoarea 

nr. 01-9/1738 din 3.11.2014) 
Lipsă de obiecții și propuneri.  

13. Ministerul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor 

(scrisoarea nr. 01/1694 din 

5.11.2014) 

1. La pct. 50 din PNAL 2015 – proiectul Legii 

pentru modificarea și completarea Legii 

comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15 

noiembrie 2007din rubrica 2 ”Titlul actului UE” se 

va exclude Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății 

Se acceptă. 



informaționale, în special ale comerțului electronic, 

pe piața internă (directiva privind comerțul 

electronic) or aceasta nu poate fi transpusă în Legea 

241/2007 deoarece aceasta nu reglementează 

conținutul informației transmise prin rețelele de 

comunicații electronice. 

 

2. Pct. 51 din PNAL 2015 - Lege pentru modificarea 

și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 

241-XVI din 15 noiembrie 2007 armonizată cu 

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 

datelor personale și protejarea confidențialității în 

sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice) și 

Hotărîrea Curții de Justiție a Uniunii Europene în 

cauzele conexate C-293/12 și C-594/12 din 8 aprilie 

2014 de declarare a nevalidității Directivei 

2006/24/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea 

datelor generate sau prelucrate în legătură cu 

furnizarea serviciilor de comunicații electronice 

accesibile publicului sau de rețele de comunicații 

publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE se 

va comasa cu pct. 50 din PNAL 2015, în măsura 

care modificările și completările urmează a fi 

operate la același act legislativ național – Legea 

241/2007. 

Se acceptă. 

 

14. Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

(scrisoarea nr. 07-2/666 din 

6.11.2014) 

1. Pct. 9 din PNAL 2015 – proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea Normelor privind 

calitatea şi inofensivitatea laptelui şi produselor lactate 

se va comasa cu pct. 25 din PNAL 2015 – proiectul 

Hotărîrii Guvernului privind reglementările de calitate 

Se acceptă. 



a laptelui - materie primă și produselor lactate și pct. 9  

se va reformula se va reformula potrivit Anexei 

prezentate de MAIA. 

2. Pct. 26 din PNAL 2015 – proiectul Hotărîrii 

Guvernului privind modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 16 din 19 ianuarie 2009 сu 

privire la aprobarea Reglementării tehnice  

„Produse pe bază de grăsimi vegetale” se va exclude 

deoarece actul UE cu care se propune armonizarea 

Regulamentul 445/2007/CE este transpus deja în 

Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19 ianuarie 2009, iar 

Regulamentul de bază 1898/87/CE a fost abrogat. 

 

Se acceptă. 

Prevederile Regulamentului (CE) nr 445/2007 al 

Comisiei din 23 aprilie 2007 de stabilire a 

anumitor norme de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a 

standardelor pentru grăsimile tartinabile și a 

Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului 

privind protecția denumirilor laptelui și produselor 

lactate folosite pentru comercializare (versiune 

codificată) sînt transpuse în legislația națională, în 

speță în Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 19 

ianuarie 2009 сu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Produse pe bază de 

grăsimi vegetale” și Hotărîrea Guvernului nr. 611 

din 5 iulie 2011 cu privire la aprobarea 

Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”, 

care au fost supuse expertizei de compatibilitate a 

Centrului de Armonizare a Legislației la 

momentul promovării acestora. 

 

 

15. Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și a Familiei (scrisoarea 

nr. 01-4453 din 4.11.2014) 

1. Cu referire la pct. 75 din PNAL 2015 - Hotărîrea 

Guvernului privind introducerea de măsuri pentru 

promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la 

locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au 

născut de curînd sau care alăptează se va modifica 

termenul de realizare din ”trimestrul IV, 2015” în 

”trimestrul II, 2016”, potrivit termenului de elaborare a 

actului armonizat care figurează în Planul Național de 

Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere 

Se acceptă. 

Reieșind din considerentul că PNAL 2015 are 

aplicabilitate anuală, proiectul respectiv va fi 

inserat în proiectul PNAL 2016. 



RM-UE în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 808 din 7.10.2014. 

2. Cu referire la pct. 76 din PNAL 2015 – proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 5-

XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi se va modifica 

termenul de realizare din ”trimestrul IV, 2015” în 

”trimestrul I, 2016”, potrivit termenului de elaborare a 

actelor armonizate, care figurează în Planul Național 

de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de 

Asociere RM-UE în perioada 2014-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7.10.2014. 

 

Se acceptă. 

Reieșind din considerentul că PNAL 2015 are 

aplicabilitate anuală, proiectul respectiv va fi 

inserat în proiectul PNAL 2016.. 

16. Ministerul Afacerilor Interne 

(scrisoarea nr. 22/2328 din 

5.11.2014) 

1. Proiectul PNAL 2015 la Capitolul ”Libertate, 

securitate și justiție” se va completa cu o nouă poziție 

”Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 

133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal” care își propune armonizarea cu 

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind 

protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în 

cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie 

penală şi cu Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 

septembrie 1987 a Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei care reglementează utilizarea 

datelor cu caracter personal în activitatea poliţiei 

Nu se acceptă. 

Ministerul Justiției, în calitatea sa de instituție 

coordonatoare a procesului de transpunere a 

Deciziei de comun cu celelalte autorități implicate, 

potrivit Planului Național de Acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere RM-UE în 

perioada 2014-2016, examinează la moment 

modalitățile și mijloacele de transpunere a actului 

UE respectiv în legislația națională. Din acest 

considerent, este imposibilă includerea acestei 

propuneri în proiectul PNAL 2015. 

De asemenea, ținem să accentuăm că Acordul de 

Asociere, Titlul III ”Justiție, libertate și securitate” 

nu fixează un termen exact de transpunere a 

Deciziei-cadru în legislația națională a Republicii 

Moldova, ci doar evidențiază obligația generală de 

realizare a armonizării cu Decizia-cadru. 

2. Capitolul ”Justiție, libertate și securitate” din PNAL 

2015 se va completa cu o poziție nouă – ”Lege pentru 

modificare și completarea Legii nr. 200 din 16 iulie 

Se acceptă. 



2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova”, armonizat cu ”Directiva 2008/115/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile 

comune aplicabile în statele membre pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere 

ilegală, Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 

22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea 

familiei și Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 

25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților 

țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung”, termen 

de realizare – trimestrul I, 2015. 

3. Capitolul ”Sănătate publică” din proiectul PNAL 

2015 se va completa cu o poziție nouă - ”Lege pentru 

accederea la protocolul pentru eliminarea comerțului 

ilicit cu produse din tutun”. 

Nu se acceptă. 

Accederea la un tratat internațional în cadrul 

Organizației Mondiale a Sănătății nu cade sub 

incidența noțiunii de armonizare legislativă și, 

respectiv, proiectul nu poate fi inclus în PNAL 

2015. 

17. Ministerul Economiei (scrisoarea 

nr. 17-6335 din 7.11.2014) 

1. La pct. 27, rubrica ”actul legislativ/normativ 

național” se va substitui sintagma ”Legea pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 

decembrie 2009 cu privire la energia electrică” cu 

sintagma ”Legea cu privire la energia electrică”, iar 

termen de realizare ”trimestrul IV”. 

Se acceptă. 

2. La pct. 29, rubrica ”actul legislativ/normativ 

național” se va substitui sintagma ”Legea pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 

decembrie 2009 cu privire la gazele naturale” cu 

sintagma ”Legea cu privire la gazele naturale”, iar 

termen de realizare ”trimestrul IV”. 

Se acceptă. 

3. Pct. 31 din PNAL 2015 – proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu 

privire la etichetarea energetică a mașinilor combinate 

Se acceptă. 



de spălat și uscat rufe de uz casnic se va exclude, în 

măsura în care actul UE cu care se intenționează 

armonizarea este desuet, urmînd a fi modificat în 

termeni scurți de un nou Regulament UE delegat sau 

de aplicare. 

4. Pct. 56 din PNAL 2015 – proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea unităților de măsură 

legală se va exclude, or la 8 octombrie curent a fost 

aprobată în ședința Guvernului Hotărîrea Guvernului 

nr. 909 din 5.11.2014 cu privire la aprobarea unităților 

de măsură legală. 

Se acceptă. 

5. La pct. 57 din PNAL 2015 - Hotărîrea Guvernului 

cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

„Securitatea echipamentelor electrice de joasă 

presiune”, în titlul actului național se va substitui 

sintagma ”presiune” cu ”tensiune”. 

Se acceptă. 

6. În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 

7.10.2014 cu privire la aprobarea Planului Național de 

acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE în perioada 2014-2016, se propune 

completarea capitolului ”Comerț și aspecte legate de 

comerț” din PNAL 2015 cu următoarele acte UE: 

1. Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 

cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 

uman;  

2. Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 

2006 de punere în aplicare a Directivei 2001/82/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 

privește stabilirea criteriilor privind derogarea de la 

cerința unei prescripții veterinare pentru anumite 

produse medicamentoase veterinare destinate 

animalelor de la care se obțin produse alimentare; 

Nu se acceptă. 

Cu referire la pct. 1 - Directiva 2001/83/CE, 

menționăm că aceasta a fost parțial transpusă prin 

proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte 

legislative (inclusiv, Legea nr. 1409-XIII din 17 

decembrie 1997 cu privire la medicamente), inclus 

în pct. 4 din PNAL 2014,  elaborat de Agenția de 

Stat pentru Proprietate Intelectuală și care a fost 

expertizat de Centrul de Armonizare a Legislației 

în 2014. 

De asemenea, potrivit pct. 57 din PNAL 2014, 

este programată elaborarea în trimestrul IV, 2014 

de Ministerul Sănătății a unei versiuni noi a Legii 

medicamentului, armonizată cu Directiva 2001/83, 

care va fi expertizată și de Centrul de Armonizare 

a Legislației pînă la sfîrșitul anului.  

Cu referire la actele UE menționate la pct. 3, 4 și 



3. Directiva Consiliului 89/686/CEE din 21 decembrie 

1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre 

referitoare la echipamentul individual de protecție; 

4. Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 

legislației statelor membre referitoare la punerea la 

dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil; 

5. Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 

legislațiilor statelor membre referitoare la 

echipamentele și sistemele de protecție destinate 

utilizării în atmosfere potențial explozive; 

6. Regulamentul (CE) nr. 540/95 al Comisiei din 

10 martie 1995 de stabilire a procedurilor de 

comunicare a reacțiilor adverse neașteptate suspectate 

care nu sunt grave, care apar fie în Comunitate, fie 

într-o țară terță, la produsele medicamentoase de uz 

uman sau veterinar autorizate în conformitate cu 

dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr. 2309/93 al 

Consiliului; 

7. Regulamentul (CE) nr. 1662/95 al Comisiei din 

7 iulie 1995 de stabilire a anumitor dispoziții de punere 

în aplicare a procedurilor comunitare de elaborare a 

deciziei cu privire la autorizațiile de comercializare a 

produselor de uz uman sau veterinar;  

8. Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind 

certificatul suplimentar de protecție pentru 

medicamente. 
 

5, prin scrisoarea sa nr. 120/03 din 18 septembrie 

2014, Centrul de Armonizare a Legislației din 

subordinea Ministerului Justiției a remis în adresa 

Ministerului Afacerilor Interne o solicitare 

repetată de formulare a propunerilor pentru PNAL 

2015, indicînd expres cele 3 acte UE, ca avînd 

termen scurt de implementare potrivit Titlului V 

”Comerț și aspecte legate de comerț” al Acordului 

de Asociere RM-UE. Ca consecință a solicitării 

repetate, Ministerul Afacerilor Interne a indicat  

Ministerul Economiei ca autoritate responsabilă 

pentru transpunerea acestor acte UE în legislația 

națională.  

Cu referire la pct. 2, 6, 7 și 8, care potrivit 

Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7.10.2014 sînt de 

competența Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare, Centrul de Armonizare a Legislației a 

contactat MAIA pentru a afla poziția acestuia vis-

a-vis de includerea acestora în PNAL 2015. 

Astfel, MAIA a considerat inoportună includerea 

acestora în proiectul PNAL 2015, în măsura în 

care acțiunile propuse vor fi supuse unei proceduri 

de reevaluare în vederea determinării modalității 

și timpului real de realizare, precum și a autorității 

responsabile de realizare a armonizării. 

Totodată, neincluderea acestor acte UE în PNAL 

2015 nu exonerează autoritățile de linie ce le 

elaborează de a se conforma exigențelor înaintate 

față de actele naționale cu relevanță UE – 

întocmirea Tabelului de concordanță și remiterea 

pentru expertiza de compatibilitate a Centrului de 

Armonizare a Legislației. 

 



18. Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor 

(scrisoarea nr. 07-03/788 din 

5.11.2014) 

La pct. 78 și 79 din PNAL 2015 (Ordinul ministrului 

transporturilor și infrastructurii drumurilor privind 

aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație 

interioară și Hotărîrea Guvernului privind aplicarea 

Codului internațional de Management al Siguranței) se 

va modifica termenul de realizare din trimestrul I în 

trimestrul III. 

Se acceptă. 

19. Ministerul Finanțelor (scrisoarea 

nr. 17/1-07/215 din 10.11.2014) 
Lipsă de propuneri și obiecții  

20. Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene (scrisoarea 

nr. DI-04/3-15919 din 

12.11.2014) 

1. Punctele 9 şi 25 ale proiectului fiind consacrate 

reglementării aceluiaşi domeniu (calitatea laptelui 

şi produselor lactate) şi transpunerii prevederilor 

relevante din acelaşi act comunitar (Regulamentul 

unic OCP nr. 1234/2007/CE fiind abrogat de către 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, acesta din urmă 

specificînd totuşi unele norme din Regulamentul 

unic OCP care continuă să se aplice), considerăm 

oportună comasarea punctelor menţionate prin 

planificarea elaborării unei singure Hotărîri de 

Guvern, care ar conţine totalitatea cerinţelor faţă de 

calitatea laptelui, inclusiv laptelui crud – materie 

primă, precum şi a produselor lactate, ceea ce ar 

reduce numărul actelor naţionale care 

reglementează probleme identice şi, ca rezultat, 

riscurile implementării parţiale sau eronate. 

 

Se acceptă. 

MAIA a propus comasarea pct. 9 și 25 într-un pct. 

nou, oferind formularea corespunzătoare a 

acestuia. 

2. Unele puncte ale proiectului PNAL 2015 

reprezintă versiuni modificate ale celor existente în 

Planul Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru 

anul 2014 (ulterior – PNAL 2014), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 22 ianuarie 2014 

(respectiv, pct. 13 al proiectului în raport cu pct. 23 

al PNAL 2014, pct. 50 în raport cu pct. 14 al 

Nu se acceptă. 

Proiectele de acte normative incluse în proiectul 

PNAL 2015 nu sunt similare cu proiectele 

prevăzute pentru realizare conform PNAL 2014.  

Astfel, pct. 13 din PNAL 2015 -  Hotărîrea 

Guvernului pentru modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 pentru 



PNAL 2014, pct. 51 în raport cu pct. 52 al PNAL 

2014). Încît să nu apară dificultăţi pe parcursul 

elaborării şi adoptării acestor acte, precum şi al 

supravegherii, considerăm oportună revizuirea 

punctelor comune şi, după caz, completarea 

prezentului proiect cu menţiuni speciale referitoare 

la transpunerea acestora din PNAL 2014, precum 

şi modificarea corespunzătoare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 28 din 22 ianuarie 2014. 

 

aprobarea unor acte normative privind 

implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 

2010 cu privare la protecţia plantelor şi la 

carantina fitosanitară nu este similar cu proiectul 

Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea unor acte 

normative privind implementarea Legii nr. 228-

XVIII din 23 septembrie 2010 cu privire la 

protecţia plantelor şi carantina fitosanitară, chiar 

dacă ambele își propun transpunerea a unui act UE 

identic – Directiva 2000/29/CE, în măsura în care 

scopul proiectelor este diferit, iar o Directivă UE 

poate fi transpusă eșalonat în timp. 

Cu referire la pct. 50 și 51 din PNAL 2015, care 

stabilesc modificarea și completarea Legii 241-

XVI din 24 noiembrie 2007 în conformitate cu o 

serie de acte UE, menționăm că proiectul ce va fi 

promovat în 2015 va fi unul mai complex și va 

modifica Legea comunicațiilor electronice 

multiaspectual, inclusiv în contextul Hotărîrii 

Curții de Justiție a UE din 7 aprilie 2014 care a 

declarat nevalidă Directiva 2006/24/CE. 

Totodată, atragem atenția asupra faptului că 

Planurile Naționale de Armonizare a Legislației 

sunt documente de politici anuale a căror 

modificare și completare nu este oportună, orice 

schimbări fiind coordonate la nivel informal cu 

Centrul de Armonizare a Legislației și Cancelaria 

de Stat. 

 

3. Responsabilii principali pentru elaborarea 

proiectelor de Legi de modificare şi completare a 

Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 

Se acceptă. 

Pct. 52 din PNAL 2014 stabilea acțiunea de 

modificare a Legii comunicațiilor electronice 



15 noiembrie 2007 întru armonizarea cu 

prevederile Directivei 2002/58/CE (modificată prin 

Directiva 2006/24/CE) sunt diferiţi în PNAL 2014 

(Serviciul de Informaţii şi Securitate, pct. 52) şi în 

prezentul proiect (Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor, pct. 51), ceea ce ar 

putea duce la abordări contradictorii în ceea ce 

priveşte modificarea şi completarea Legii în cauză 

şi la apariţia conflictului de competenţă. În context, 

considerăm oportună revizuirea prevederilor cu 

privire la instituţiile responsabile la pct. 51. 

 

241/2007 în conformitate cu Directiva 

2006/24/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea 

datelor generate sau prelucrate în legătură cu 

furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii 

publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE, 

care la 7 aprilie 2014 a fost declarată nevalidă de 

către Curtea de Justiție a UE. Acțiunea prevăzută 

la pct. 51 din proiectul PNAL 2015 presupune 

aducerea în concordanță a Legii 241/2007 cu 

prescripțiile Hotărîrii Curții de Justiție a UE și cu 

prevederile Directivei 2002/58/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 

12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale 

și protejarea confidențialității în sectorul 

comunicațiilor publice (Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice). 

 La propunerea Serviciului de Informație și 

Securitate, acesta a fost inclus ca coexecutor la 

pct. respectiv. 

 

 

4. La pct. 14 al proiectului, propunem substituirea 

sintagmei „Hotărîrea Guvernului” cu sintagma 

„Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Hotărîrii 

Guvernului”. 

 

Se acceptă. 

5. În ceea ce priveşte propunerea creării unei legi noi 

care ar reglementa patru aspecte specifice ale 

protecţiei consumatorilor (pct. 35 al proiectului), 

considerăm că existenţa acesteia concomitent cu 

Legea privind protecţia consumatorilor în vigoare, 

Nu se acceptă. 

Noul proiect de Lege nu se va suprapune cu Legea 

nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia 

consumătorilor, or obiectele de reglementare sunt 

diferite, iar noul proiect va fi o lege specială în 



cu care legea nouă ar împărtăşi partea 

semnificativă a denumirii, ar putea genera multiple 

interpretări referitor la aplicabilitatea prevederilor. 

În context, propunem evaluarea oportunităţii 

completării Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 

privind protecţia consumătorilor cu prevederile 

Directivei 2008/122/CE prin comasarea punctelor 

34 şi 35 ale proiectului. 

 

domeniul consumatorilor, în speță, în domeniul 

serviciilor turistice. 

6. La compartimentul „Mediul înconjurător”, 

punctele 37 şi 38, în scopul reducerii riscului 

eventualelor conflicte de competenţă care ar putea 

influenţa negativ procesul elaborării şi adoptării 

actelor de armonizare, considerăm oportună 

reevaluarea atribuirii responsabilităţii Ministerului 

Sănătăţii, precum şi menţionarea Ministerului 

Mediului, deoarece Directiva 98/83/CE preconizată 

pentru transpunere este vizată în Anexa XI la 

Capitolul 16 „Mediul înconjurător” al Titlului IV 

al Acordului de Asociere între Republica Moldova 

şi Uniunea Europeană. 

 

Nu se acceptă. 

Pct. 37 și 38 din proiectul PNAL 2015 planifică 

elaborarea a Regulamentului sanitar pentru 

sistemele mici de apă și Regulamentului sanitar 

pentru monitorizarea calității apei, care sunt acte 

de competența exclusivă a Ministerului 

Sănătății,potrivit Legii nr. 10 din 3 februarie 2009 

privind supravegherea de stat a sănătății publice, 

ceea ce nu exclude coordonarea acestora cu alte 

autorități publice, inclusiv cu Ministerul Mediului. 

Mai mult, aceste 2 acțiuni sunt similare, inclusiv 

din punct de vedere instituțional cu acțiunile pe 

marginea Directivei 98/83/CE din pct. 91 al 

Planului de Acțiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada 

2014-2016. 

7. Totodată, pe baza măsurilor prevăzute în Planul 

Național de Implementare a Acordului de 

Asociere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

808 din 7 octombrie 2014, considerăm oportună 

completarea prezentului proiect cu următoarele 

proiecte: 

 

1. Legea de modificare şi completare a Codului 

Nu se acceptă. 

Cu referire la proiectele de acte naționale, propuse 

spre inserare în PNAL 2015, reflectate în pct. 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 și 11 menționăm că acestea au fost 

deja supuse procedurii de evaluare a 

compatibilității Centrului de Armonizare a 

Legislației, fiind promovate de autoritățile de linie 

în 2014, cu includerea sau fără includerea acestora 



audiovizualului în scopul armonizării legislaţiei la 

Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea 

anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul statelor 

membre cu privire la furnizarea de servicii mass-

media audiovizuale (Directiva serviciilor), Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului, pct. 91 al Planului, 

pct. 132 / 27 Termen de implementare: 2014; 

2. Legea privind accesul la informaţia de mediu, 

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul 

publicului la informațiile despre mediu, Ministerul 

Mediului, pct. 91 al Planului, Termen de 

implementare: trimestrul IV, 2015; 

3. Legea privind evaluarea strategică de mediu, 

Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri și programe asupra 

mediului, Ministerul Mediului, pct. 91 al Planului, 

Termen de implementare: trimestrul IV, 2015; 

4. Proiectul Regulamentului Agenţiei Feroviare din 

Republica Moldova, Directiva 95/18/CE a 

Consiliului din 19 iunie 1995 privind acordarea de 

licențe întreprinderilor feroviare, Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, pct. 85 

al Planului, Termen de implementare: 2014 – 2015; 

5. Legea privind investigarea accidentelor şi 

incidentelor în transporturi, Directiva 2004/49/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate 

comunitare (Directiva privind siguranța feroviară), 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

în PNAL 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 22 din 28 ianuarie 2014.  

Cu referire la pct. 2 – Legea cu privire la accesul 

la informația de mediu, acesta a fost inclus în pct. 

50 din PNAL 2011, fiind supus expertizei de 

compatibilitate în anul 2012. 

Cu referire la proiectele menționate în pct. 9 și 10, 

Centrul de Armonizare a Legislației a contactat 

instituția responsabilă – Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare pentru a afla poziția acestuia 

vis-a-vis de includerea acestora în PNAL 2015. 

Astfel, MAIA a considerat inoportună includerea 

acestora în proiectul PNAL 2015, în măsura în 

care acțiunile propuse vor fi supuse unei proceduri 

de reevaluare în vederea determinării modalității 

și timpului real de realizare, precum și a autorității 

responsabile. 

 

 



Drumurilor, pct. 85 al Planului, Termen de 

implementare: 2014 – 2015; 

6. Legea privind promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile, Directiva 2009/28/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei 

din surse regenerabile, de modificare și ulterior de 

abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, 

Ministerul Economiei, pct. 77 al Planului, Termen de 

armonizare: Trimestrul III, 2014; 

7. Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea 

partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de 

comunicații electronice, Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor, Directiva 2002/77/CE 

a Comisiei din 16 septembrie 2002 privind 

concurența pe piețele de rețele și servicii de 

comunicații electronice, Directiva 2002/21/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 

2002 privind un cadru de reglementare comun pentru 

rețelele și serviciile de comunicații electronice 

(Directiva-cadru), astfel cum a fost modificată prin 

Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 25 noiembrie 2009, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pct. 102 

al Planului,  Termen de armonizare: Trimestrul IV, 

2014; 

8. Hotărîrea Guvernului privind Programul de 

tranziție de la televiziunea analogică terestră la 

televiziunea digitală terestră, Decizia nr. 

676/2002/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de 

reglementare pentru politica de gestionare a 

spectrului de frecvențe radio în 



Comunitatea Europeană, Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor, pct. 102 al Planului, 

Termen de armonizare conform Acordului de 

Asociere: Trimestrul IV, 2014; 

9. Hotărîrea Guvernului de stabilire a procedurilor de 

comunicare a reacţiilor adverse neaşteptate 

suspectate care nu sunt grave la produsele 

medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate 

oficial și care apar pe teritoriul Republicii Moldova, 

Regulamentul (CE) nr. 540/95 al Comisiei din 10 

martie 1995 de stabilire a procedurilor de 

comunicare a reacţiilor adverse neaşteptate 

suspectate care nu sînt grave, care apar fie în 

Comunitate, fie într-o ţară terţă, la produsele 

medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate 

în conformitate cu dispoziţiile din Regulamentul 

(CEE) nr. 2309/93 al Consiliului, Ministerul 

Agriculturii și Industriei Alimentare şi Agenţia 

Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, pct. 173 al 

Planului,  Termen de armonizare: Trimestrul IV 

2015; 

10. Legea de modificare şi completare a Legii 

privind activitatea sanitar-veterinară nr. 221-XVI din 

19 octombrie 2007, Regulamentul (CE) nr. 1662/95 

al Comisiei din 7 iulie 1995, de stabilire a anumitor 

dispoziţii de aplicare a procedurilor de luare a 

deciziilor comunitare cu privire la autorizaţiile de 

comercializare a produselor de uz uman sau 

veterinar, Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor, pct. 173 al Planului, Termen de 

armonizare: Trimestrul IV, 2015; 

11. Legea pentru modificarea şi completarea unor 



acte legislative, și anume Legii nr.1456-XII din 

25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică și 

Legii nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la 

medicamente, Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 

instituire a unui cod comunitar cu privire la 

medicamentele de uz uman, Agenţia de Stat  pentru 

Proprietate Intelectuală, pct. 173 al Planului, Termen 

de armonizare: Trimestrul IV, 2015. 

 

21. Consiliul Concurenței 

(scrisoarea nr. DJ-08/392 din 

14.11.2014) 

Se va introduce un capitol nou ”Concurența” – 

Hotărîrea Consiliului Concurenței cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind ajutorul de stat în 

sectorul forestier, armonizat cu Orientările Uniunii 

Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele 

agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 

2014-2020 (2014/C 204/01), termen de realizare 

trimestrul III 

Se acceptă. 

22. Centrul Național Anticorupție Nu a fost prezentat avizul în termenul stabilit.  

 


