
  

 

Anexa nr.2  

la Ordinul Ministrului   

Tehnologiei  Informaţiei  şi 

Comunicaţiilor  nr. 48 

 din  „30 ”  mai  2013 

 

 

REGULAMENT 

 cu privire la modul de examinare, avizare şi/sau contrasemnare a 

proiectelor de acte legislative şi normative parvenite din partea altor 

autorităţi  

 

I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul cu privire la modul de examinare, avizare şi/sau 

contrasemnare a proiectelor de acte legislative şi normative parvenite din partea 

altor autorităţi  (în continuare – Regulament) stabileşte regulile principale de 

examinare, avizare şi/sau contrasemnare a proiectelor de acte legislative şi 

normative parvenite din partea altor autorităţi; 

2. Proiectele actelor normative se vor elabora în strictă conformitate cu 

prevederile Legii nr.780 – XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative” 

şi  Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”. 

 

I.Modul de examinare şi avizare a proiectelor de acte legislative şi 

normative 

 

3. Proiectele de acte legislative şi normative transmise la MTIC la 

examinare sau avizare se repartizează  Direcţiei Juridice şi altor subdiviziuni ale 

aparatului central al MTIC şi întreprinderilor de subordine (în contiuarie 

subdiviziuni) ale căror competenţe sînt vizate de prevederile reglementărilor 

propuse. 

4. După primirea propunerilor şi observaţiilor în avizele respective  

transmise subdiviziunelor, Direcţia Juridică procedează după cum urmează: 

1) verifică textul proiectului de act normativ, al instrumentului de motivare 

şi prezentare şi al propunerilor şi observaţiilor primite; 

2) consultă, dacă este necesar, alte  subdiviziuni  ale MTIC; 

3) elaborează nota cu propunerile şi observaţiile MTIC  asupra proiectului 

de act normativ în coordonare cu subdiviziunile MTIC cointeresate; 

4) prezintă proiectul avizului cu anexarea  setului de documente ministrului 

şi/sau viceministrului spre semnare; 

În cazul proiectelor de acte legislative şi normative transmise spre semnare 

sau spre avizare la MTIC ce ţine de documente de politici (strategie, concepţie, 

program şi plan de acţiuni) – Direcţia Analiză Monitorizare şi Evaluare a 

Politicilor  vor fi executorii principali, iar  apoi  subdiviziunile   după competenţă. 



  

5. Subdiviziunele MTIC consultate de Direcţia Juridică cu privire la 

proiectele transmise la avizare sînt obligate să comunice eventualele observaţii sau 

propuneri, motivate în fapt şi în drept, în termenele stabilite prin adresele de 

inaintare a proiectelor. În cazul nerespectarii acestei obligaţii, prin transmiterea 

tardivă sau, după caz, prin nemotivarea corespunzătoare, punctele de vedere 

exprimate nu sunt luate în considerare la definitivarea proiectelor respective. 

 

II.Modul de  contrasemnare a proiectelor de acte legislative şi 

normative 

 

 

6. În cazul proiectelor de acte normative transmise la MTIC pentru 

contrasemnare, Direcţia Juridică le transmite subdiviziunelor la avizare pentru a fi 

verificate dacă acestea au fost definitivate pe baza propunerilor şi  observaţiilor 

comunicate în etapa consultării prealabile ori dacă acestea se referă la 

competenţiile MTIC. 

7. Dacă proiectul nu a fost definitivat pe baza tuturor propunerilor şi 

observaţiilor MTIC, fără ca instituţia iniţiatoare să motiveze această soluţie, 

Direcţia juridică va transmite subdiviziunilor pentru clarificare, împreună cu 

specialiştii instituţiei iniţiatoare, a motivelor neluării în considerare a punctului de 

vedere  transmis  spre  consultare  în  etapa  consultării  prealabile - termen de o 

zi, cu excepţia celor voluminoase  sau  complexe - a doua zi de la data 

transmiterii; 

În cazul dacă proiectul nu a fost definitivat pe baza tuturor propunerilor şi 

observaţiilor MTIC, iar instituţia iniţiatoare motivează această soluţie, împreună 

cu motivaţia respectivă, se transmit spre consultare subdiviziunilor MTIC 

interesate, pentru a se pronunţa în consecinţă; 

8. În urma analizării proiectului şi a punctelor de vedere transmise de 

subdiviziunile MTIC, Direcţia Juridică va transmite proiectul pentru 

contrasemnare  conducerii  MTIC.  

În cazul cînd obiecţiile sînt de principiu Direcţia Juridică pregăteşte o notă 

cu propunerea de a nu fi contrasemnat proiectul. 

Cînd obiecţiile nu sînt de principiu  Direcţia Juridică vine cu propunerea de 

a fi contrasemnat  proiectul în condiţiile  avizului . 

9. După parcurgerea procedurilor prevăzute în prezentul regulament, 

originalul proiectului de act normativ precum şi – dacă este cazul 

adresa/scrisoarea cu propunerile sau observaţiile ministerului, se transmit 

iniţiatorului, coordonat cu Direcţia  Juridică  şi  subdiviziunile  aparatului  central  

al  MTIC. 

 

III. Dispoziţii finale. 

10. Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi în 

cazul examinării  de către Direcţia Juridică în comun cu subdiviziunile MTIC 

responsabile asupra proiectelor de acte legislative şi normative ce urmează a fi 

examinate în cadrul şedinţei Guvernului. 



  

11. În cazul în care, în urma verificărilor sunt identificate proiecte de acte 

normative în raport  care MTIC trebuie să avizeze sau contrasemneze, însă nu a 

fost menţionat în acest sens în proiect se vor întreprinde, concomitent următoarele 

demersuri: 

1)  se informează  conducerea  MTIC  cu privire la situaţia constatată; 

2) se întocmesc adrese către Cancelaria de Stat şi instituţia iniţiatoare, 

cuprinzând solicitarea de amânare a adoptării unui astfel de proiect şi remiterea 

acestuia spre examinare şi avizare către MTIC. 

 


