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24.02.2016, ora 13.00  

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 24.02.2016. 

 

Domnului Pavel FILIP,  

Prim-ministru al Republicii Moldova  

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

 

Vă aducem la cunoştinţă opinia Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) 

privind unele subiecte de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 24.02.2016
1
. 

Mai jos, ne referim la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-

ministrului pentru că au o importanţă. Opinia se compune din realizarea Programului de guvernare 

(secțiunea 1), concluzii și recomandări privind conţinutul deciziilor (secțiunea 2) și  procedura, 

transparența de adoptare a deciziilor (secțiunea 3). 
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http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-24-februarie-2016-ora-1700
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1) Relevanța deciziilor programului de guvernare 2016-18 și altor priorități 

1.1 Efortul pentru implementarea reformelor, Programului de guvernare 

În OZ sunt incluse 46 de chestiuni. Din care: 

 26 (56%) sunt avize la proiectele de lege la inițiativa deputaților, poziția reactivă a Guvernului,  

 Toate avizele la proiectele de lege nu sunt conforme cerințelor de transparență decizională, 

inclusiv pentru că textul proiectelor de lege care este avizat nu este publicat pe 

http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-24-februarie-2016-ora-1700  

 12 chestiuni se referă la realizarea unor beneficii directe a cetățenilor, 

 5 chestiuni își găsesc respondentul în Programul de guvernare,  

 1 chestiune (nr.4) se regăsește în Strategia de reformare a justiției, 

 cu excepția (nr.18 și nr.20) altele nu se referă la promovarea libertăților antreprenoriale, 

eliminarea constrîngerilor antreprenoriale,  

 nici o chestiune nu se referă la promovarea reformelor sectorului financiar-bancar și sectorului 

energetic.  

 

Tabelul 1. Măsurile pentru implementarea programului de guvernare 

 

Măsurile din programul de guvernare Subiectele pe agenda Cabinetului de Miniștri 

 
 I. COMBATEREA CORUPȚIEI, B. Combaterea corupției politice  

 
2.Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii 

Moldova (limitarea imunității deputaților) 

 
V. JUSTIȚIA ȘI DREPTURILE OMULUI, C. Drepturile omului 

 
4.Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

(liberarea minorilor-infracțiuni puțin grave, justiția 

juvenilă) 

 
IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SECURITATEA 

ENERGETICĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI CREAREA 

LOCURILOR DE MUNCĂ.  

 

H. Dezvoltarea agriculturii moderne 

13.Armonizarea legislației naționale la normele și rigorile 

internaționale/comunitare, pentru asigurarea inofensivității și calității 

produselor alimentare de origine vegetală și animală. 

 

 

A. Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional 29. 

Susținerea sectoarelor productive ale economiei prin crearea și 

dezvoltarea instrumentelor infrastructurii antreprenoriale, și anume: 

parcuri industriale, clustere, zone economice libere, parcuri științifico-

tehnologice, incubatoare de afaceri și de inovare. 

11. Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 18 mai 

2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor 

generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor 

(Sistemul de alertă alimente, furaje) 

12.Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

(Registru, identificare animale) 
20.Cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL 

„SUD-INVEST COMPANY”  

18. Cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a 

costurilor administrative prin aplicarea Modelului 

Costului Standard  

 
  

 

Activitățile enunțate contribuie la realizarea Programului de guvernare la acestea 

capitole, adică sunt relevante, însă sunt parțiale și nu sunt suficiente pentru a realiza prioritățile 

de politici specificate.  

 

 

 

 

 

http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-24-februarie-2016-ora-1700
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_64.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_64.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_64.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_59.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_59.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr20_29.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr20_29.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr18_36.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr18_36.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr18_36.pdf
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Ședința din 17.02.2016  

Tabelul 1. Măsurile pentru implementarea programului de guvernare 

 

Măsurile din programul de guvernare Agenda Cabinetului de Miniștri 

 
XV.Mass-media2: 

4.Adoptarea unui nou Cod al audiovizualului în conformitate cu 

Rezoluțiile Consiliului Europei, directivele Uniunii Europene, bunelor 

practici comunitare și recomandările partenerilor de dezvoltare.  

6. Asigurarea de jure și de facto a independenței activității Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului și consolidarea calității sale de garant 

al interesului public în domeniul audiovizualului prin neadmiterea 

ingerinței politice în activitatea acestuia.  

7.Abilitarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu prerogative 

ferme de asigurare a pluralismului de opinii în programele 

audiovizuale, promovarea politicilor privind respectarea drepturilor 

omului și a libertăților civice fundamentale. Revizuirea procedurii de 

sancționare a contravenienților din domeniul audiovizualului în 

conformitate cu standardele europene.  

 

 

 

 

 

8. Privind aprobarea Avizului la proiectul Codului 

audiovizualului al Republicii Moldova  

 

XIII. CULTURA  

1.Elaborarea cadrului legal pentru protejarea patrimoniului cultural 

naţional, promovarea creativităţii artistice și a industriilor culturale. 

2.Formarea şi dezvoltarea sistemului național de documentare, 

evidenţă, conservare şi protejare a patrimoniului cultural naţional. 

4.Promovarea patrimoniului cultural naţional şi integrarea lui în 

sistemul valorilor europene şi mondiale.  

 
 

19. Pentru aprobarea proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative  
 

II. POLITICA EXTERNĂ, SECURITATEA ȘI APĂRAREA 

B. Securitate și apărare  

1.Reformarea și modernizarea sectorului de apărare și securitate. 

4.Revizuirea structurii, atribuțiilor, responsabilităților și a modului de 

luare a deciziilor în guvernarea sistemului de securitate și apărare 

națională.  

5. Pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind 

Serviciul Naţional de Informaţii al Republicii Moldova  

6. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

activitatea contrainformativă și activitatea informativă 

externă  

7. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.170-XVI din 

19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi 

securitate  

 
IV.DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SECURITATEA 

ENERGETICĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI CREAREA 

LOCURILOR DE MUNCĂ. G.Administrarea proprietății publice 

5.Impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din 

domeniile liberalizate, bazat pe principiile transparenței, legalității și 

eficienței.  

 
24. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor 

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului  
 

 

Ședința din 10.02.2016 

 

 

Măsurile din programul de guvernare Agenda Cabinetului de Miniștri 

 
Mass-media (PG XV

3
): 

4.Adoptarea unui nou Cod al audiovizualului în 

conformitate cu Rezoluțiile Consiliului Europei, directivele 

Uniunii Europene, bunelor practici comunitare și 

recomandările partenerilor de dezvoltare.  

6. Asigurarea de jure și de facto a independenței activității 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului și consolidarea 

calității sale de garant al interesului public în domeniul 

audiovizualului prin neadmiterea ingerinței politice în 

 

 

Privind chestiunea nr. 5  Pentru aprobarea 

Avizului asupra proiectului de lege privind 

modificarea Codului audiovizualului al Republicii 

Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006  

 

Privind chestiunea nr. 6 Privind aprobarea 

                                                 
2 Programul de Guvernare, Capitolul IV-A, pnct.13-17 
3 Programul de Guvernare, Capitolul IV-A, pnct.13-17 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr19_31.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr19_31.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_14.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_14.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_55.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_55.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_55.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_55.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_56.pdf
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activitatea acestuia.  

7.Abilitarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu 

prerogative ferme de asigurare a pluralismului de opinii în 

programele audiovizuale, promovarea politicilor privind 

respectarea drepturilor omului și a libertăților civice 

fundamentale. Revizuirea procedurii de sancționare a 

contravenienților din domeniul audiovizualului în 

conformitate cu standardele europene.  

Avizului la proiectul Codului audiovizualului al 

Republicii Moldova  
 

  

 

Ședința din 03.02.2016 

 

Măsurile din programul de guvernare Agenda Cabinetului de Miniștri 

 
Dezvoltarea economică (PG IV-A, 13-174): 

13.Reducerea numărului și tarifelor pentru servicii publice prestate 

agenților economici contra plată, extinderea e-serviciilor și 

aplicarea universală a conceptului de ghișeu unic.  

17.Elaborarea, promovarea și aprobarea unei inițiative legislative 

privind introducerea moratoriului la efectuarea controalelor la fața 

locului și a perchezițiilor în cadrul unui proces contravențional, 

asupra activității de întreprinzător. 

Privind chestiunea nr. 17  Cu privire la crearea și funcționarea 

ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul 

transportului rutier 

Privind chestiunea nr. 20 Cu privire la aprobarea Metodologiei de 

planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător 

în baza analizei criteriilor de risc, efectuat de către Autoritatea 

Aeronautică Civilă 

Privind chestiunea nr...  Proiectul Legii privind moratoriu asupra 

controlului de stat 

Dezvoltarea economică (PG IV-A, 105): 

10.Aprobarea unui nou Cod al muncii sau actualizarea celui 

existent.  

Privind chestiunea nr. 2  Cu privire la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al 

Republicii Moldova 

 

 

Tabelul 2. Măsurile pentru implementarea AA/DCFTA 

 

Măsurile care se inscriu în angajamentele în baza 

AA/DCFTA
6
 

 

Agenda Cabinetului de Miniștri 

 

Capitolul 4 - Măsuri Sanitare și Fitosanitare 

(Articolele 176-191) 

11. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la 

stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 

privind siguranţa alimentelor (Sistemul de alertă alimente, 

furaje) 

12.Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Registru, 

identificare animale) 

 

Ședința din 10.02.2016 

 

Măsurile care se inscriu în angajamentele în 

baza AA/DCFTA 

 

Agenda Cabinetului de Miniștri 

 

 11. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Protocolului de modificare a Acordului privind Spaţiul Aerian 

Comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele 

sale membre din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare 

adera  

2. Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

                                                 
4 Programul de Guvernare, Capitolul IV-A, pnct.13-17 
5 Programul de Guvernare, Capitolul IV-A, pnct.10 
6
 http://dcfta.md/rom/continutul-acordului-de-asociere-dintre-rm-si-ue  

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_53.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr12_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_50.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_50.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_50.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_50.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr11_50.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_61.pdf
http://dcfta.md/rom/continutul-acordului-de-asociere-dintre-rm-si-ue
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informaţional automatizat „Registrul garanţiilor reale mobiliare” , 

3 Cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare   

 

 

 

Tabelul 3. Măsurile pentru implementarea reformelor în domeniul justiției 

 

Măsurile care se inscriu în angajamentele de 

reformare a justiției și drepturilor omului
7
 

 

Subiectele pe agenda Cabinetului de Miniștri 

 

Direcţia strategică 6.3. Consolidarea sistemului de 

justiţie pentru copii 

4.Ajustarea la standardel e europene şi internaţionale a 

cadrului normativ ce reglementează modul de 

soluţionare a cauzelor penale în care s înt implicaţi 

copii 

4.Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative (liberarea minorilor-

infracțiuni puțin grave, justiția juvenilă) 

 

  

Ședința din  17.02.2016  

 

Măsurile care se inscriu în angajamentele de 

reformare a justiției și drepturilor omului
8
 

 

Chestiunile din agenda Cabinetului de Miniștri 

 

Obiectiv specific: Consolidarea independenţei, responsabilităţii, 

imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc 

Direcţia strategică 1.1. Asigurarea accesibilităţii şi independenţei 

sistemului judecătoresc 

1.1.1. Optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în 

scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, 

optimizarea numă- rului de judecători şi asigurarea utilizării cît 

mai eficiente a resurselor disponibile 

 

Obiectiv specific: Asigurarea respectării efective a drepturilor 

omului în practicile şi politicile juridice 

Direcţia strategică 6.2. Consolidarea capacităţilor Centrului pentru 

Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatului parlamentar 

6.2.1. Reformarea instituţională a Centrului pentru Drepturile 

Omului şi a instituţiei avocatul parlamentar; schimbarea 

modalităţii de numire şi de evaluare a performanţei avocatului 

parlamentar 

3. Privind aprobarea proiectului de lege cu privire la 

reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea 

Constituţiei Republicii Moldova  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 PLANUL DE ACŢIUNI pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf  
8 PLANUL DE ACŢIUNI pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf  

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_61.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_54.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_59.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_59.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_63.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_63.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.pdf
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1.2 Ședința precedentă din 17.02.2016
9
 

CReDO a prezentat Opinia sa pe marginea subiectelor discutate pe Ordinea de Zi (OZ) a 

Cabinetului de Miniștri din 17.02.2016 în care și-a expus poziția
10

.  

Pe agenda au fost incluse 7 subiecte noi în ziua în care avea loc ședința Cabinetului de 

Miniștri, adică cu nerespectarea cerințelor de 3 zile pînă la ședința Guvernului în baza Legii privind 

transparenţa în procesul decizional nr. 215-217, Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de 

asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.  

Unele din subiecte propuse conțin prevederi importante de reglementare:  

 36.Pentru aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii și 

efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie  

 37.Pentru aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Listei funcțiilor din 

cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund  

 38.Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 

(credit polonez-administrarea) 

 39.Cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile 

aeroportuare şi de navigaţie aeriană, (raporturi economice importante)  

 Privind Serviciul național de urgență 112 (40.Cu privire la aprobarea Programului național privind 

implementarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgență 112, 41.Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comitetului interdepartamental pentru asigurarea 

interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de 

urgenţă, 42. Privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, 43.Cu privire la 

aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru 

apelurile de urgenţă 112)  

 45. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte 

legislative (Serviciul Stat Arhivă, personal) 

 46. Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 1 noiembrie 2006. (comisia 

națională pentru negocieri și consultări) 

 

 Cu privire la 39.Cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru 

serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană, (raporturi economice importante)  

 

Această reglementare este una importantă
11

,
12

, însă nu este clar dacă există Avizul Consiliului Concurenței 

și Avizul grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.  

                                                 
9 http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-17-februarie-2016-ora-1700, http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-

din-17-februarie-2016-ora-1700,   
10 Opinia CReDO Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 10.02.2016, http://www.credo.md/pageview?id=565, http://www.credo.md/site-

doc/2016.02.17_CReDO_final.pdf  
11 ANALIZA IMPACTULUI DE REGLEMENTARE la proiectul hotărîrii Guvernului privind Metodologia de calcul și aprobare a  

Taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană, 

http://www.mtid.gov.md/sites/default/files/files/ANALIZA%20PRELIMINARA%20A%20IMPACTULUI%20DE%20REGLEMENTA

RE.pdf  
12

 http://www.cna.md/sites/default/files/raport_expertiza/reataxeaeroportsinavigaerianamtid.pdf  

http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-17-februarie-2016-ora-1700
http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-17-februarie-2016-ora-1700
http://www.gov.md/download.php?file=aHR0cDovL2xleC5qdXN0aWNlLm1kL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249dmlldyZ2aWV3PWRvYyZsYW5nPTEmaWQ9MzI5ODQ5&id=2842
http://www.gov.md/download.php?file=aHR0cDovL2xleC5qdXN0aWNlLm1kL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249dmlldyZ2aWV3PWRvYyZsYW5nPTEmaWQ9MzI5ODQ5&id=2842
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=424&id=2841
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=424&id=2841
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr41_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr41_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr41_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr41_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr43_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr43_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr43_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr39_2.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr39_2.pdf
http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-17-februarie-2016-ora-1700
http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-17-februarie-2016-ora-1700
http://www.gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-17-februarie-2016-ora-1700
http://www.credo.md/pageview?id=565
http://www.credo.md/site-doc/2016.02.17_CReDO_final.pdf
http://www.credo.md/site-doc/2016.02.17_CReDO_final.pdf
http://www.mtid.gov.md/sites/default/files/files/ANALIZA%20PRELIMINARA%20A%20IMPACTULUI%20DE%20REGLEMENTARE.pdf
http://www.mtid.gov.md/sites/default/files/files/ANALIZA%20PRELIMINARA%20A%20IMPACTULUI%20DE%20REGLEMENTARE.pdf
http://www.cna.md/sites/default/files/raport_expertiza/reataxeaeroportsinavigaerianamtid.pdf
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2) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conţinutului deciziei 

 

  

2.1 Privind chestiunea nr. 2 (Imunitatea deputatului) Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova  

 

Susținem aprobarea proiectului de lege. Proiectul de lege constituțională
13

 reduce  

inviolabilitatea deputatului ales și permite reținerea deputatului pentru infracțiunile prevăzute expres în 

cazul flagrantului (adică pentru infracțiunile grave), evident pentru situațiile care nu se conțin în 

atribuțiile sale în calitate de deputat. Această propunere este compatibilă și reflectă practica 

constituțională europeană
14

. 

 

2.2 Privind chestiunea nr. 3 (asociațiile obștești, fundații) 3  

Privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  

 

Susținem aprobarea proiectului de lege cu o singură modificare. La pnct. 14, Legea nr. 

837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti articolul Art. 31, alineatul (2), se înlocuiesc 

cu cuvintele „5 de către autorităţile publice centrale, dintre care cîte 2 reprezentanţi ai Ministerului 

Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Inspecţia Financiară), 2 reprezentanți ai 

Ministerului Justiției, 1 reprezentant desemnat de comisia parlamentară de specialitate. 4 de către 

formele asociative naționale organizate desemnate printr-un proces deschis și transparent organizat de 

Consiliul național al ONG-urilor din Moldova și de Consiliul Național pentru Participare”. 

 Explicația. Delegarea reprezentanților societății civile nu trebuie intermediată de către 

instituțiile publice ci delegați direct de organele reprezentative ale societății civile, adică Forumul 

ONG, etc.  

 

  

2.3 Privind chestiunea nr. 20 (parcul industrial Cahul)  Cu privire la acordarea titlului de parc 

industrial SRL „SUD-INVEST COMPANY”
15

  

 

 Recomandăm obținerea în baza studiului de fezabilitate a parcului industrial
16

 

propus avizului Consiliului Concurenţei şi înregistrarea acestuia în registrul ajutorului de stat în 

condiţiile în care parcul industrial vizat beneficiază de unele facilităţi directe din partea statutului.  

                                                 
13

 Articolul 70.Incompatibilităţi şi imunităţi 

    (1) Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi 

ştiinţifice. 

    (2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică. 

    (3) Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis 

în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa. 

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731  

Redacția propusă este: 

(3) Deputatul nu poate fi supus percheziției corporale sau la domiciliu și/sau reședință, nu poate fi reținut sau arestat fără 

încuviințarea Parlamentului, cu excepția existenței unei hotărîri irevocabile de condamnare sau a cazurilor de infracțiune 

flagrantă. 
14

 Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliament and the Member States of the European Union, 2011, 

http://www.agora-

parl.org/sites/default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament%20an

d%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf  
15

 http://www.bizzer.md/entitate/1101017/societatea-cu-r%C4%83spundere-limitat%C4%83-sud-invest-company  

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_64.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_64.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_58.pdf
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=44B9F30E:7AC17731
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament%20and%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament%20and%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/Rules%20on%20Parliamentary%20Immunity%20in%20the%20European%20Parliament%20and%20the%20Member%20States%20of%20the%20European%20Union.pdf
http://www.bizzer.md/entitate/1101017/societatea-cu-r%C4%83spundere-limitat%C4%83-sud-invest-company
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Parcul industrial propus se constituie în or. Cahul urmare a Hotărîrii Consiliului raional Cahul
17

 

de selectare părin concurs a unei companii administratoare.  

 

2.4 Privind chestiunea nr. 22 (Deetatizarea, Farmaco, Aroma, MoldExpo) Cu privire la aprobarea 

Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 

privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
18

  

 

Susţinem, de principiu, aprofundarea politicii de privatizare avînd ca obiectiv: 1) atragerea 

investiţiilor private, inclusiv externe, pentru dezvoltarea activităților economice reale 2) stimularea 

competiției și competitivităţii economiei naționale, astfel reducerea formațiilor oligopolistice și 

monopolistice.  

Recomandăm crearea în regim de urgență a platformei electronice de monitorizare a 

procesului de privatizare a fiecărui activ în parte de la anunțarea intenției și evaluării obiectului pînă la 

monitorizare post-privatizare – platforma va fi realizată pe pagina Agenției Proprietății Publice - 

http://www.app.gov.md/.
19

  

Recomandăm asigurarea cerinţelor minime de transparenţă conform practicilor 

internaţionale (a se vedea mai jos), recomandarea reiese din lipsa practicii anteriore de asigurare a 

transparenței pentru fiecare activ supus privatizării. 

Recomandăm publicarea pe platforma electronică menționată a studiilor de fezabilitate 

pentru activele anunțate spre privatizare.  

Recomandăm introducerea obligativităţii Avizului Consiliului Concurenţei pentru toate 

obiectele menționate în care sunt supuse privatizării poziiile dominante și monopolistice
20

  

 

Intenţia – privatizarea repetată – evaluările făcute înca în 2013 (selecție).  
Aroma (100%, 68 mln lei), Farmaco, MoldExpo.. 

 

A. Cerinţele pentru procedura transparentă de privatizare: Procedura de privatizare
21

 trebuie 

să fie conformă cu cele mai bune practici şi standarde internaţionale în domeniul privatizării, în speţă, 

să decurgă în condiţiile de maximă transparenţă, corectitudine pentru interesul public în evaluare a 

valorii proprietăţilor, şi egalitate de participare a tuturor actorilor interesaţi în procesul de privatizare. 

Standardele internaţionale relevante stipulează realizarea procedurii de vînzare în baza principiilor 

transparenţei, egalităţii şi echităţii procesului competitiv, inclusiv:  

1. Anunţarea licitaţiei publice deschise
22

 cu enunţarea criteriilor de evaluare a propunerilor de 

privatizare
23

 şi cu consultarea prealabilă a părţilor interesate
24

 (consultarea necesităţii şi a 

                                                                                                                                                                       
16

 Studiul de fezabilitate Parc industrial Cahul din 10.06.2014,  

http://www.mec.gov.md/sites/default/files/sf_parc_cahul.pdf  
17

 http://www.cahul.md/ro/page/parc-industrial/29  
18

 A se vedea Opinia CReDO din 17.02.2016, http://www.credo.md/pageview?id=565   
19

 Pp.19-21 CNP & CReDO, Persistența sistemică a carențelor transparenței decizionale în Guvernul RM (04.2012-10.2014) 

http://www.credo.md/pageview?id=478 și constatărilor Raportului privind transparența decizională a Guvernului 2012-14  
20

 Este relevant realizarea separării privatizării obiectelor, dosarele de privatizare nu ar trebui consolidate întro singura 

Hotărîre de Guvern.  
21 Reiterăm Opinia CNP din 11.09.2013 (subiectul nr. 3) şi Opinia CNP din 16.10.2013 (subiectul nr. 7). 
22 Legislaţia Republicii Moldova nu prevede posibilitatea organizării transferului proprietăţii publice prin proceduri închise, de asemenea 

Legislaţia cu privire la parteneriatul public-privat (inclusiv concesiuni) nu prevede posibilitatea procedurilor închise.  
23 A thorough and independent valuation of SOEs prior to privatization is generally very helpful in ensuring a positive outcome. 

Measures to safeguard the integrity of the procedures and avoid conflicts of interest among the valuators are strongly advised. Din OECD 

Guidelines for Privatization, p. 23, 2010.   
24 Transparency 18. A primary goal of any privatization program should be to ensure that transparency is maintained in every transaction. 

This can be done at two levels. First, the laws and regulations supporting the program should require the maximum publicity and 

openness in the workings of the privatization agencies consistent with normal requirements of commercial confidentiality. Second, 

individual transactions should be conducted under well-publicized competitive bidding procedures, encouraging the widest possible 

range of domestic and foreign investors to participate. Competitive bidding should maximize sales proceeds while maintaining public 

confidence in the integrity of the process. World Bank Principles on Privatization, 2002. Practica organizării conferinţelor prealabile: 

http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dps/supp_info/2011_prebid_conferenceattendees.html  

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_19.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_19.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_19.pdf
http://www.app.gov.md/
http://www.mec.gov.md/sites/default/files/sf_parc_cahul.pdf
http://www.cahul.md/ro/page/parc-industrial/29
http://www.credo.md/pageview?id=565
http://www.credo.md/pageview?id=478
http://www.credo.md/pageview?id=478
http://www.cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1778-opinia-cnp-vizavi-de-subiectele-pe-agenda-cabinetului-de-ministri
http://www.cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/1801-opinia-cnp-vizavi-de-subiectele-pe-agenda-cabinetului-de-ministri
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dps/supp_info/2011_prebid_conferenceattendees.html
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prevederilor Contractului) prin plasarea informaţiei pe fiecare obiect al privatizării. Termenul 

desfăşurării procedurii va fi suficient
25

,  

2. Plasarea publică a listei aplicanţilor şi celor selectaţi pentru participare în procesul de 

privatizare,
26

 inclusiv a explicaţiilor privind decizia de a nu admite unii aplicanți, dacă aceştia există, 

la procesul de privatizare,
27

.  

3. Formularea deciziei finale şi publicarea Contractului final semnat,  

4. Publicarea rapoartelor postprivatizare şi informaţiilor despre întreagă procedura pe pagina 

electronică a autorităţii responsabile de acest proces
28

. 

 

În procesul de privatizare este necesară completarea cu obligaţiile pozitive de publicare pe 

pagina electronică a APP a următoarelor date: 

1) aplicarea cerinţelor legii cu privire la transparenţa decizională pentru fiecare proiect de 

privatizare individuală, în special în cazul privatizărilor importante
29

,
30

 (Legea cu privire la 

transparenţa decizională, prin extinderea perioadei de anunţ), 

2) publicarea listei aplicanţilor şi celor selectaţi, cu argumentarea pentru neselectare, 

3) publicarea deciziei finale şi a contractului de vînzare cu clauzele de implementare, 

4) publicarea rapoartelor periodice şi deciziilor relevante privind monitorizarea post-privatizare.  

  

B. Criteriile pentru privatizare. Decizia individuală de privatizare trebuie bazată pe 

raţionamentul economic şi social justificată, în special în cazul domeniilor în care proprietățile şi 

întreprinderile supuse privatizării deţin poziţiile de monopol sau poziţia dominantă. Pentru fiecare 

decizie de privatizare este necesar Studiul de fezabilitate, discutat cu părţile interesate
31

. Perioadele 

specificate de timp în proiectul de Hotărîre de Guvern nu oferă timp necesar pentru discuţii în baza 

studiilor de fezabilitate. Angajarea consultantului individual presupune delegarea (de la comisia 

specializată
32

) responsabilității pentru realizarea activităţilor tehnice, dar nu şi minimizarea 

responsabilităţilor pentru respectarea procedurilor de transparenţă.   

Momentul de privatizare depinde de conjunctura cea mai favorabilă financiară pentru privatizare şi 

existența actorilor interesaţi cu capacitatea şi experienţa relevantă de transferare a tehnologiilor. În 

procesul de privatizare impactul social trebuie evaluat din perspectiva minimizării reducerii locurilor 

de muncă. Decizia pentru privatizarea unui obiect sau unei întreprinderi de stat se adoptă individual în 

baza argumentelor raţionale economice. Astfel, legislaţia şi practica Republicii Moldova necesită 

următoarele completări: 

                                                 
25 24. The general principles for a public tendering process are:  

(a) The tender notice should be widely publicized and should provide summary information on the assets, should fix the date of bidding 

and should invite prospective bidders to obtain the tender document; World Bank Guidelines on privatisation, 2002 
26 It is more fair and efficient to work through pre-qualification following by bidding among the selected candidates than allowing the 

targeting to interfere with the selection of individual buyers; Din OECD Guidelines for Privatization, p. 27, 2010. 
27 Full disclosure of any preferred potential shareholders, the selection criteria and the objectives these shareholders are expected to 

pursue following privatisation. Din OECD Guidelines for Privatization, p. 27, 2010.   
28 Privatisation needs to be subject to independent oversight from an auditing body such as a supreme auditing institution (SAI), which is 

well resourced and independent from the public authorities engendering the privatisation process and those carrying it out. The following 

considerations offer themselves: 1. Ideally every transaction would be audited. If, because of resource constraints or other reasons, this is 

not feasible then the transactions to be audited should be selected on the basis of objective and fully transparent criteria. Din OECD 

Guidelines for Privatization, p. 34, 2010. 
29 The legal Framework of Transparency and Accountability within the Context of privatization http://www.lwv.org/content/legal-

framework-transparency-and-accountability-within-context-privatization  
30 High levels of transparency and accountability must surround the privatisation process. In particular: 

1. Regular disclosure to parliament and the general public is of importance, though in countries with few privatisations it may have, on 

cost efficiency grounds, to be replaced by ad hoc reporting. 2. The authority charged with privatising, as well as the auditing body. Din 

OECD Guidelines for Privatization, p. 34, 2010 
31 Lipsa pieţei competitive de servicii şi produse relevante, va rezulta în crearea industriei cu poziţia dominantă a întreprinderii supuse 

privatizării. Operarea acestei întreprinderi va rezulta în creşterea cheltuielilor bugetului public pentru cumpărarea serviciilor şi produselor 

relevante. În acest caz, în condiţiile în care lipseşte un monopol natural, la prima etapă, se recomandă transformarea întreprinderii în 

întreprinderea guvernată conform cerinţelor de funcţionare a întreprinderii private şi adoptarea măsurilor de stimulare apariţiei industriei 

de servicii şi produse.   
32 Ce nu s-a întimplat în cazul Aeroportului Internaţional Chişinău sau Băncii de Economii, deţi cazurile au fost mult mai complexe.  

http://www.lwv.org/content/legal-framework-transparency-and-accountability-within-context-privatization
http://www.lwv.org/content/legal-framework-transparency-and-accountability-within-context-privatization
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1) adoptarea deciziei individuale pentru privatizare, în baza raportului individual de privatizare, 

supus dezbaterilor publice,  

2) privatizarea întreprinderilor cu implicaţii de monopol sau poziţie dominantă: alternativele 

viabile trebuie examinate (transmisiune în gestiunea privată, parteneriate-publice private), şi 

avizul Consiliului Concurenţei este obligatoriu, 

3) contractul de privatizare va asigura procesul de tranziţie pentru a minimiza impactul advers 

asupra considerentelor sociale şi reducerea locurilor de muncă,   

4) asigurarea drepturilor preferenţiale ale angajaţilor de a cumpăra pînă la 10% din acţiunile 

supuse privatizării
33

. 

 

 

                                                 
33 20. Commonly, employees of an enterprise will be given a preferential right to buy a small proportion (normally not more than 10 per 

cent) of the shares of the enterprise. Payment may be deferred for a limited period, with transfer of ownership of the shares delayed until 

payment has been made. Employee consortia should also be eligible to participate in the bidding process on a basis of parity with other 

bidders. World Bank Guidelines on Privatization, 2002. 
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3) Constatări neîncadrarea deplină în procedura de transparenţă și de calitatea 
decizională  

Proiectele de acte normative menționate, în opinia noastră, nu satisfac tuturor cerințelor de 

transparență (T)
34

, de argumentare social-economică (A)
35

, de impactului de reglementare (AIR)
36

, de 

expertiză anticorupție (EA)
3738 Pentru (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 17.02.2016 o serie de proiecte 

de decizii nu s-au încadrat în cerinţele enunțate.  

3.1 Recomandări generice 

1. Crearea și publicarea unui registru de proiecte de decizii care se află în procesul de 

examinare, astfel facilitînd accesul la procedura de adoptare a legii. 

2.Acordarea fiecărui proiect de act legislativ
39

, normativ sau document de politici a unui cod 

unic, prin care acesta urmează a fi identificat la toate etapele procesului decizional (de la anunțarea 

intenției până la aprobarea proiectului final în ședința Cabinetului de Miniștri). 

3.Supunerea avizelor pe marginea iniţiativelor deputaţilor procedurii de transparenţă 

decizională, 

4.Instituirea practicii când documentele care nu au fost supuse transparenţei, precum şi cele 

care nu sunt argumentate din punct economico-financiar (lipseşte analiza impactului de reglementare, 

studiul de fezabilitate, după caz), să nu fie promovate pentru examinare în şedinţă de Guvern. 

5.Organizarea întregului proces de consultare publică a proiectului de lege necesită resurse de 

timp și resurse de organizare. Un proiect de act parcurge 4 etape principale pînă la adoptare: inițierea 

procesului de elaborare, publicarea proiectului de decizie în prima redacție, consultarea proiectului și 

analiza contribuțiilor, și adoptarea deciziei în redacție finală. Actualmente, este foarte dificil de urmărit 

întregul proces de elaborare și adoptare. Proiectele de acte sunt reflectate pe diferite pagini web, 

denumirile acestora sunt deseori generice și se repetă, lipsește un cod unic de identificare a întregului 

parcurs al proiectelor de acte.  

6.Actualmente, proiectele de decizii se plasează pe pagină web comună www.particip.gov.md  

doar la etapa de publicare a proiectului de decizie pentru consultare, iar celelalte etape nu sunt 

reflectate. Există mai multe exemple de practici pozitive de organizare a consultărilor publice folosind 

tehnologiile moderne ICT, în care întregul proces de elaborare și de adoptare este reflectat într-o forma 

foarte facilă și utilă pentru orice interesat. Cîteva exemple: Slovacia: https://lt.justice.gov.sk/, 

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/Gov-anticorruption-measures_Kurian.pdf), Cehia: www.odok.cz, 

Marea Britanie: https://www.gov.uk/government/publications?publication_filter_option=consultations 

 

                                                 
34 T = Transparența este evaluată în baza (T1-aviz inițierea elaborării, T2 - aviz proiectul spre consultare, T3 - aviz proiectul final cu sumarul 

contribuțiilor, T4 = 3 zile pînă la ședința Guvernului) în baza Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217,  Procedurilor interne ale 

Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010  
35 actele legislative 780/2001, art.13, 17, 20, 22  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313239&lang=1 , lege 317/2003 actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312810  
36 AIR = Impact de reglementare: cerințele de transparență36 în baza legii cu privire la principiile de baza de reglementare a activității de întreprinzător36 și 

a metodologiei de evaluare a impactului de reglementare36 (AIR1 - .AIR elaborat, AIR2 - .consultări cu actorii vizați). LEGE Nr. 235 din  20.07.2006, cu 

privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316998, 
HOTĂRÎRE 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, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=318208, În baza activității Grupului de lucru pentru reglementarea 

activităţii de întreprinzător, http://www.mec.gov.md/ro/content/sedinta-grupului-de-lucru-pentru-reglementarea-activitatii-de-intreprinzator 
37 EA = Expertiza anticorupție: Legislația privind elaborarea actelor legislative și normative37, Regulamentul privind expertiza coruptibilității prevede un 

termen de cel puțin 10 zile lucrătoare pentru realizarea expertizei anticorupție37 (EA1 - raportul și EA2 - comentariile incluse). Art. 22(1,3) din legea nr. 

780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, precum, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313239&lang=1 şi în 
art. 41(2) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312810, Hotărîrea Guvernului Nr. 977 din  23.08.2006 privind expertiza coruptibilităţii 

proiectelor  de acte legislative 
38CNP & CReDO, Persistența sistemică a carențelor transparenței decizionale în Guvernul RM (04.2012-10.2014) http://www.credo.md/pageview?id=478 

și constatărilor Raportului privind transparența decizională a Guvernului 2012-14 
39 A se vedea experiența pozitivă din acest raport, în special Marea Britanie, Slovacia, Federația Rusă 

http://www.particip.gov.md/
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6932&langEID=1
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/Gov-anticorruption-measures_Kurian.pdf
http://www.odok.cz/
https://www.gov.uk/government/publications?publication_filter_option=consultations
http://www.gov.md/download.php?file=aHR0cDovL2xleC5qdXN0aWNlLm1kL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249dmlldyZ2aWV3PWRvYyZsYW5nPTEmaWQ9MzI5ODQ5&id=2842
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=424&id=2841
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=424&id=2841
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313239&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312810
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316998
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=318208
http://www.mec.gov.md/ro/content/sedinta-grupului-de-lucru-pentru-reglementarea-activitatii-de-intreprinzator
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313239&lang=1
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312810
http://www.credo.md/pageview?id=478
http://www.credo.md/pageview?id=478


Opinia CReDO pentru şedinţa Cabinetului de Miniştri din 24.02.2016 

12 

 

3.2 Neîncadrarea proiectelor de acte normative:  

  Cerințe nesatisfăcute 

Nr. Proiectul deciziei (cu indicarea surselor de consultare) T EA A AIR 

 

 

     

Legendă: T=T1-aviz inițierea elaborării, T2 - aviz proiectul spre consultare, T3 - aviz proiectul final cu sumarul 

contribuțiilor, T4 = 3 zile pînă la ședința Guvernului, AIR=AIR1 - .AIR elaborat, AIR2 - .consultări cu actorii vizați, EA = 

EA1 - raportul și EA2 - comentariile incluse.  

 

3.3 Neîncadrarea proiectelor decizionale colegiale și avize: 

Nr. Proiectul deciziei T EA A AIR 

 7.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte legislative  

8.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative  

9.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

completarea articolului 19 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală  

13.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea art. 191 din Codul contravențional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008  

17.Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la 

statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova  

21.Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea 

art.161 al Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI 

din 24 octombrie 2008  

22.Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice  

23.Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative  

24. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

completarea unor acte legislative  

25.Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător  

26.Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat  

27.Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la 

modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14 

octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat  

28.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii 

de cetățeni nr. 499-XIV din 14 iulie 1999  

29.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile 

pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări 

sociale  

30.Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea 

prevederilor art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local  

31.Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

completarea articolului 5 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu 

privire la ajutorul social  

32.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

T2, T3, T4 

 

Și pentru 

restul 

EA1 

 

Și pentru 

restul 

A 

 

Și pentru 

restul 

 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_57.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_58.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_56.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr13_47.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_36.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr17_36.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_24.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_24.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr21_24.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_19.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_19.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr22_19.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_14.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_14.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr24_15.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_11.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_11.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_11.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_10.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr26_10.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr27_9.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr27_9.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr27_9.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr28_6.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr28_6.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr28_6.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr29_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr29_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr29_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr29_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr30_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr30_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr30_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr31_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr31_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr31_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_5.pdf
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modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 

martie 2003  

33.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

completarea anexei Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea și deetatizarea proprietății publice  

34.Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea art.4 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire 

la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală  

35.Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative  

39.Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui 

autovehicul  

40.Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor 

echipamente  

41.Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice  

42.Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

completarea articolului 11 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 

privind finanţele publice locale  

44.Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative  

45.Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-

XVI din 24 octombrie 2008  
 

Legendă: T=T1-aviz inițierea elaborării, T2 - aviz proiectul spre consultare, T3 - aviz proiectul final cu sumarul 

contribuțiilor, T4 = 3 zile pînă la ședința Guvernului, AIR=AIR1 - .AIR elaborat, AIR2 - .consultări cu actorii vizați, EA = 

EA1 - raportul și EA2 - comentariile incluse. 

 

Stimate Dle Prim-ministru, prin acest mesaj, CReDO îşi manifestă sinceră atitudine de 

cooperare şi dialog constructiv, avînd ca scop comun îmbunătăţirea calităţii actului de 

guvernare.   

 

Cu consideraţiune, 

Sergiu Ostaf,  

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)  

 

 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr32_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr33_5.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr34_3.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr34_3.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr34_3.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr35_3.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr35_3.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr39_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr39_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr41_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr41_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr42_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr44_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr44_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr45_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr45_4.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr45_4.pdf

