
  

Anexa nr.1  

la Ordinul Ministrului   

Tehnologiei  Informaţiei  şi 

Comunicaţiilor  nr. 48 

 din  „30 ”  mai  2013 

 

 

REGULAMENTUL 

privind modul de elaborare, avizare şi promovare  

a proiectelor de acte legislative şi normative în cadrul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

I. Dispoziţii generale 
 

      1.Regulamentul privind modul de elaborare, avizare şi promovare a proiectelor 

de acte legislative şi normative în cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (în continuare – Regulament) stabileşte regulile principale de 

elaborare, avizare şi promovare a proiectelor de acte legislative şi normative 

prezentate spre examinare Guvernului, precum şi a actelor normative cu caracter 

intern ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în               

continuare – MTIC). 

     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”. 

     3.În procesul de elaborare, avizare şi promovare a actelor normative, 

documentelor organizatorice şi de dispoziţie ale MTIC trebuie de ţinut cont de 

prevederile actelor legislative şi normative enumerate în Anexa nr. 1, parte 

integrantă a prezentului Regulament. 

     4.Proiectele documentelor politici se vor elabora în strictă conformitate cu 

regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile şi 

cerinţele unificate faţă de documentele politici. 

     5.Întocmirea setului de materiale pentru iniţierea negocierilor, acordarea 

deplinelor puteri, semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la un 

tratat internaţional se va efectua conform prevederilor Legii nr.595 – XIV din 24 

septembrie 1999 „Privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova” şi 

„Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale”, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 120 din 12 februarie 2001. 

     6.În cazul proiectelor de acte legislative şi normative, inclusiv a celor de 

modificare, care conţin prevederi preluate din cadrul juridic comunitar, acestea 

vor fi elaborate în strictă conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1345 din 24 

noiembrie 2006 „Cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu 

legislaţia comunitară”.  

 

 



  

 

II. Elaborarea documentelor organizatorice şi de dispoziţie ale MTIC 
 

7. Proiectele documentelor organizatorice şi de dispoziţii (ordine, dispoziţii) 

se elaborează de persoanele responsabile în strictă conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr.618 din 5 octombrie 1993 „Pentru aprobarea Regulilor de 

întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu 

privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice 

centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova” şi 

actele normative interne cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în cadrul 

aparatului central al MTIC. 

8. Pe toate documentele cu caracter intern prevăzute în Anexa nr. 2 (ordin, 

dispoziţie, instrucţiune) Direcţia Juridică a MTIC (în continuare – DJ) va viza în 

mod obligatoriu exemplarul unu pe verso-ul ultimei pagini. 
 

III. Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte legislative şi 

normative ale MTIC 
 

Secţiunea 1. Modul de elaborare şi avizare internă a actelor legislative şi 

normative 
 

9. Proiectele de acte legislative şi normative se elaborează pentru executarea: 

1) Programului legislativ, aprobat de Parlament; 

2) Planului de activitate al Guvernului; 

3) Planului Naţional de armonizare a legislaţiei; 

4) Documentelor de politici, aprobate de Parlament sau Guvern; 

5) Prevederilor actelor legislative sau normative, ce ţin de domeniile de 

competenţă ale MTIC; 

6) Indicaţiilor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova sau 

Guvernului; 

7) Planului anual de activitate al MTIC; 

8) Indicaţiilor conducerii MTIC. 

10. Pentru elaborarea proiectului de act legislativ sau normativ se creează un 

grup de lucru, componenţa nominală al căruia este aprobată prin ordinul sau 

dispoziţia MTIC. 

11. În componenţa grupului de lucru, se includ specialiştii subdiviziunilor 

aparatului central al MTIC şi întreprinderilor din subordine, în caz de necesitate de 

la alte instituţii publice şi în mod obligatoriu reprezentantul DJ, iar în cazul 

documentelor de politici (concepţii, strategii, programe, planuri) obligatoriu şi 

reprezentantul Direcţiei Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor (în 

continuare – DAMEP). 

12. Proiectele de acte legislative şi normative elaborate de întreprinderile din 

subordine vor fi înaintate obligatoriu pentru coordonare şi examinare 

subdiviziunilor Aparatului Central al MTIC, responsabile de domeniul vizat, iar 

pentru documentele de politici către DAMEP cu respectarea cerinţelor prevăzute 

de prezentul regulament. 



  

Pînă la semnare toate proiectele de acte legislative şi normative, precum şi 

cele interne, sunt vizate în mod obligatoriu de DJ, iar pentru documentele de 

politici şi de DAMEP. 

13.  La avizarea pozitivă de către DJ a proiectelor de acte normative, precum 

şi a celor interne prevăzute în Anexa nr. 2, acestea vor fi prezentate conducerii 

MTIC spre semnare şi/sau aprobare. 

14. Înainte de a fi prezentate conducerii MTIC proiectele de acte legislative 

şi normative vor fi coordonate cu toate subdiviziunile, de competenţa cărora ţine 

problema inclusă în proiect. 

DJ avizează proiectul în ultimul rînd, după definitivarea acestuia în baza 

avizelor subdiviziunilor MTIC şi întreprinderilor din subordine. 

15. Termenul de avizare şi cel al expertizei juridice este de 10 zile lucrătoare 

din momentul recepţionării. În unele cazuri termenul poate fi prelungit pînă la o 

lună de către conducerea MTIC la solicitarea şefului DJ. 

În cazul în care proiectul nu este acceptat de către DJ, este remis autorului 

pentru reexaminare suplimentară, iar termenul începe să curgă din momentul 

recepţionării repetate a acestuia. 

În caz de situaţii excepţionale, unele proiecte vor fi avizate în regim de 

urgenţă la indicaţia conducerii MTIC. 

16. Setul de materiale prezentat spre examinare DJ de către subdiviziunea 

responsabilă de elaborarea actului va conţine obligatoriu: 

1) proiectul actului legislativ sau normativ cu anexele respective; 

2) nota informativă la proiect; 

3) avizele subdiviziunilor; 

4) sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiect, care va include: 

subdiviziunea care a înaintat propunerea, conţinutul propunerii înaintate, 

rezultatul examinării de către autor (acceptat sau respins) şi argumentele 

respective în caz de neacceptare a propunerii. 

5) materiale informative şi analitice.  

Pentru actele normative cu caracter intern tabelul divergenţelor la proiect cu 

argumentări, precum şi materialele informative şi analitice vor fi prezentate în 

cazul elaborării regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte cu caracter normativ. 

17. Proiectele actelor normative prezentate DJ fără respectarea cerinţelor 

prezentului Regulament, nedefinitivate sau neargumentate se restituie autorului cu 

indicarea obiecţiilor şi stabilirea termenului în care acestea urmează a fi înlăturate. 

În caz de înaintare de către DJ a propunerilor sau obiecţiilor la proiect, acesta 

va fi definitivat şi prezentat conducerii MTIC împreună cu tabelul divergenţilor, 

iar în caz de neacceptare acesta va fi prezentat cu argumentările respective. 

18. La iniţierea procesului de elaborare a proiectului, care poate avea impact 

social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra 

culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor 

publice), autorul sau grupul de lucru, va asigura plasarea pe pagina web oficială a 

MTIC, a anunţului privind iniţierea elaborării proiectului, care va conţine 

argumentarea necesităţii adoptării actului respectiv, modalitatea de consultare a 

opiniei publice, de recepţionare şi examinare a recomandărilor, în conformitate cu 



  

Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 „Privind transparenţa în procesul 

decizional”. 

Înainte de a fi transmise instituţiilor  desemnate  pentru avizare, proiectele 

vor fi puse în discuţie la cel puţin o şedinţă de prezentare la care vor participa 

toate subdiviziunile MTIC cointeresate. 

Grupul de lucru sau subdiviziunea MTIC desemnată pentru elaborarea 

proiectului va stabili o persoană responsabilă care va consulta cetăţenii, asociaţiile 

şi alte părţi interesate constituite în corespundere cu legea indicată. 

Persoana responsabilă se va conduce de regulamentul cu privire la 

procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a 

deciziilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010. 

Consultarea publică nu se efectuează în următoarele cazuri: 

1) proiectul conţine informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 

2) proiectul are ca obiect modificarea actelor în vigoare sub aspect 

redacţional, fără a le schimba conceptual sau a le modifica impactul pe 

care îl au acestea; 

3) proiectul este un act administrativ cu caracter individual, care nu are 

impact economic, de mediu şi social; 

4) proiectul urmează a fi aprobat în regim de urgenţă. 

  19. Pentru proiectele documentelor de politici cu caracter de planificare 

strategică, autorul sau grupul de lucru se va conduce de prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr.11 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la crearea Consiliului Naţional 

pentru Participare”.  

20. Reglementările tehnice elaborate de către MTIC se aprobă de către 

conducerea MTIC şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe 

pagina web oficială a MTIC. 

Subdiviziunea MTIC responsabilă de elaborarea reglementărilor tehnice va 

planifica elaborarea acestora conform programelor, planurilor aprobate şi vor 

monitoriza ca mijloacele financiare respective să fie prevăzute în bugetul de stat. 

 

Secţiunea 2. Modul de elaborare şi efectuare a expertizei juridice şi    

înregistrare de stat a actelor normative departamentale 
 

21. Actele normative ale MTIC (ordinele, instrucţiunile, regulamentele) care 

vizează drepturile social-economice, politice şi alte drepturi şi libertăţi ale 

cetăţenilor şi reglementează mecanismul organizaţional juridic de realizare a lor, 

sau poartă un caracter interdepartamental, adică sunt executorii pentru celelalte 

ministere, alte autorităţi administrative centrale, organe ale administraţiei publice 

locale, precum şi pentru întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile nesubordonate 

MTIC capătă caracter normativ (obligatoriu) numai după trecerea expertizei 

juridice şi înregistrarea de stat la Ministerul Justiţiei şi publicarea în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

22. Pentru înregistrarea de stat a actului normativ departamental, autorul în 

termen de 10 zile lucrătoare după semnarea actului de către conducerea MTIC, va 



  

prezenta Ministerului Justiţiei actul normativ în trei exemplare (originalul şi 2 

copii) în limba de stat şi rusă. 

23. La actul normativ se anexează în mod obligatoriu: 

1) o notă informativă, vizată de DJ, iar pentru documentele de politici de 

către DAMEP şi semnată de conducerea MTIC, în care se argumentează 

necesitatea elaborării actului respectiv în funcţie de competenţa MTIC, decizia 

organului ierarhic superior, prin care i s-a încredinţat sau acordat dreptul de a 

soluţiona chestiunile incluse în actul normativ, sau circumstanţele care au servit 

drept temei pentru elaborarea actului; 

2) propunerile vizînd modificarea sau abrogarea, în legătură cu adoptarea 

actului prezentat spre expertiză juridică şi înregistrare de stat, a actelor normative 

adoptate anterior sau informaţiile despre elaborarea unor astfel de propuneri. 

24. La prezentarea actului normativ al MTIC spre expertiză juridică şi 

înregistrare de stat în partea de sus al ordinului sau al actului prin care acesta 

urmează a fi aprobat se va imprima textul privind înregistrarea la Ministerul 

Justiţiei, după modelul expus în Anexa nr.3, parte integrantă a prezentului 

Regulament.  

În cazul în care ordinul sau alt act normativ departamental a fost elaborat 

sau/şi urmează a fi semnat, aprobat sau coordonat cu alte organe cointeresate, 

acesta se va întocmi după modelul expus în Anexa nr. 4. 

25. Actele normative departamentale se remit Agenţiei Informaţionale de 

Stat „Moldpress” şi Centrului de Informaţii Juridice pe lîngă Ministerul Justiţiei 

spre publicare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării lor sau a 

înregistrării de stat, în modul stabilit. 

 

    Secţiunea 3. Modul de avizare externă a actelor legislative şi normative 

 

26. Proiectele actelor legislative şi normative elaborate de către MTIC şi care 

urmează a fi prezentate spre examinare Guvernului trec procedura de coordonare 

internă conform pct. 9 – 18 din prezentul Regulament, iar după avizarea pozitivă a 

acestora de către DJ, în cazul documentelor de politici şi de către DAMEP, se 

prezintă conducerii MTIC spre examinare şi expedierea lor ulterioară spre avizare 

ministerelor şi altor autorităţi şi instituţii interesate. 

27. Proiectul actului legislativ şi normativ expediat autorităţilor spre avizare 

va fi însoţit de o notă informativă vizată de DJ şi semnată de conducerea MTIC 

care va include:  

1) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, 

prognozele social-economice şi consecinţele realizării lor;  

2) principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, 

evidenţierea elementelor noi;  

3) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu 

reglementările legislaţiei comunitare;  

4) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare; 

5) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;  



  

6) materiale informative şi analitice;  

7) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul proiectelor de 

acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza 

impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării 

costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi 

analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, 

inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor 

întreprinzătorilor şi ale statului; 

8) numele, denumirea participanţilor la elaborarea proiectului, precum şi 

denumirea autorităţilor şi instituţiilor care au efectuat avizarea şi 

expertiza proiectului. 

28. Proiectele vor fi avizate în mod obligatoriu de autorităţile şi instituţiile 

interesate: 

1)  Ministerul Finanţelor;  

2)  UTA Găgăuzia;  

3) Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de 

întreprinzător, care activează pe lîngă Ministerul Economiei, în situaţia 

în care proiectul reglementează relaţii juridice care vizează mediul de 

afaceri. Anterior elaborării proiectului, autorul efectuează preliminar 

analiza impactului de reglementare, conform Metodologiei de analiză a 

impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de 

reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din           

24 octombrie 2006. Actul de analiză a impactului de reglementare este 

parte componentă a notei informative la proiect; 

4) Direcţia Politici, Planificare Strategică şi Asistenţă Externă din cadrul 

Cancelariei de Stat, în cazul în care proiectul reprezintă un document 

de politici (concepţii, strategii, programe, planuri), care se examinează 

prin prisma priorităţilor de dezvoltare strategică, precum şi proiectul 

privind modificarea structurii, efectivului – limită şi regulamentului de 

activitate al MTIC; 

5) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene – în domeniul 

relaţiilor internaţionale; 

6) Centrul de Armonizare a Legislaţiei de pe lîngă Ministerul Justiţiei, 

atunci cînd proiectul preia unele reglementări comunitare şi care 

prezintă importanţă pentru procesul de integrare europeană, fiind 

examinat în vederea asigurării conformităţii actului cu legislaţia 

comunitară. Proiectul prezentat pentru expertizare Centrului este însoţit 

de Tabelul de concordanţă după modelul prevăzut de Anexa nr. 5, parte 

integrantă a prezentului Regulament, care după necesitate poate fi 

prezentat şi altor autorităţi şi instituţii interesate; 

7) Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei pentru proiectul care 

reglementează raporturile juridice din domeniul economiei naţionale; 

8) Instituţiile patronale, organele sindicale, ministerele şi alte autorităţi 

administrative centrale privind proiectele care ţin de asigurarea socială, 



  

ocrotirea sănătăţii, remunerarea muncii, formarea preţurilor şi alte 

domenii de dezvoltare social – economică; 

29. În unele cazuri la discreţia autorului, sau grupului de lucru, unele proiecte 

pot fi remise pentru avizare: 

1) Academiei de Ştiinţe a Moldovei, altor instituţii ştiinţifice şi de 

învăţămînt superior de profil – în scopul acordării suportului ştiinţific 

şi a maximei corelări cu cadrul normativ; 

2) autorităţilor administraţiei publice locale – referitor la problemele ce 

ţin de proprietatea municipală sau alte aspecte şi chestiuni ce au 

tangenţă cu activitatea acestora; 

3) organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale în domeniul vizat. 

30. Concomitent cu avizarea proiectelor pot fi antrenaţi în calitate de experţi 

organizaţii şi cetăţeni, care nu au participat nemijlocit la elaborare, precum şi 

specialiştii străini. 

31. După ce este avizat în condiţiile pct. 25 – 29 din prezentul Regulament, 

proiectul se definitivează şi împreună cu nota informativă şi copiile avizelor 

instituţiilor interesate se prezintă Centrului Naţional Anticorupţiei pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie în conformitate cu „Regulamentul cu privire la 

organizarea procesului de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte 

legislative şi normative”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 

2006. 

Expertiza anticorupţie se efectuează la toate actele legislative şi normative cu 

excepţia documentelor de politici şi a celor de aplicabilitate unică (crearea 

comisiilor, grupurilor de lucru etc.). 

32. Ulterior avizării proiectului de către Centrul Naţional Anticorupţiei pînă 

a fi înaintat spre examinare Guvernului, acesta este prezentat în caz de necesitate 

spre avizare Ministerului Justiţiei. Setul de materiale prezentat Ministerului 

Justiţiei va conţine suplimentar copiile avizelor autorităţilor interesate cu care 

proiectul a fost coordonat anterior şi în caz de necesitate copia avizului. 

33. În urma avizării proiectului de către Ministerul Justiţiei autorul va 

definitiva proiectul în baza avizului acestuia şi va întocmi setul de materiale 

pentru aprobarea proiectului de către Guvern, care va include obligatoriu: 

1) proiectul actului legislativ sau normativ cu anexele respective; 

2) nota informativă la proiect; 

3) avizele autorităţilor cu care proiectul a fost coordonat în original; 

4) rezultatele expertizei anticorupţie; 

5) rezultatele expertizei juridice de către Ministerul Justiţiei; 

6) tabelul divergenţelor autorităţilor interesate asupra proiectului, cu 

argumentările ce se impun, după modelul expus în Anexa nr. 6, parte 

integrantă a prezentului Regulament; 

după caz: 

7) avizul privind evaluarea impactului de reglementare şi/sau cel privind 

conformitatea actului cu legislaţia comunitară; 

8) sinteza recomandărilor parvenite în procesul consultării cetăţenilor şi 

societăţii civile; 



  

9) materiale informative şi analitice; fişa la proiectul de hotărîre a 

Guvernului, întocmită conform Dispoziţiei Guvernului nr.20-d din 14 

februarie 2011; 

34. Setul de materiale ce urmează a fi prezentat spre examinare Guvernului 

va fi întocmit în limba de stat, iar proiectul actului legislativ sau normativ cu 

anexele respective va fi tradus în limba rusă şi se va transmite DJ pentru 

promovarea ulterioară. 

35. Pînă la remitere Guvernului, DJ în termen de 10 zile lucrătoare, va 

examina setul de materiale prezentat de către autor în vederea corespunderii 

acestuia legislaţiei în vigoare şi regulilor de tehnică legislativă, iar pentru 

documentele de politici examinarea va fi efectuată şi de către DAMEP. 

36. Definitivarea proiectelor actelor legislative şi normative este pusă în 

sarcina autorului proiectului sau secretarului grupului de lucru. 

 37. După expedierea proiectului actului legislativ sau normativ spre 

examinare Guvernului, autorul proiectului poate fi implicat la întocmirea 

diverselor informaţii pe marginea proiectului, la participarea la şedinţele 

desfăşurate în cadrul Guvernului şi Parlamentului şi alte acţiuni ce ţin de 

aprobarea acestuia. 

 

IV. Pregătirea şi promovarea proiectelor de acorduri internaţionale, 

acorduri bilaterale de colaborare, memorandumuri, documente de ratificare 

a convenţiilor internaţionale şi aderare la organizaţii internaţionale de 

specialitate 

 

38. Decizia despre necesitatea încheierii unui tratat internaţional pe domeniul 

de activitate al MTIC, a semnării de acorduri internaţionale, acorduri bilaterale de 

colaborare, memorandumuri de înţelegere, documente de ratificare a convenţiilor 

internaţionale şi aderare la organizaţii internaţionale de specialitate, este pregătită 

de către subdiviziunea MTIC, responsabilă de coordonarea domeniului care este 

obiectul tratatului respectiv şi se coordonează obligatoriu cu Direcţia Relaţii 

Externe şi Integrare Europeană (în continuare - DREIE) şi cu DJ. 

39. Setul necesar de documente pentru promovarea deciziei de semnare este 

pregătit de către subdiviziunea MTIC, ce a iniţiat acţiunea, în comun cu DREIE şi 

va respecta întru totul procedura prevăzută de Legea nr.595-ХIV din 24 

septembrie 1999 „Privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova” şi 

Regulamentul privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.120 din 12 februarie 2001. 

40. Setul de documente este prezentat la avizare internă subdiviziunilor 

MTIC de către subdiviziunea ce a iniţiat acţiunea. 

41. După realizarea avizării interne, setul de materiale este remis DREIE 

pentru avizare la alte ministere şi autorităţi publice şi ulterior sunt prezentate 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care este instituţia abilitată 

cu prezentarea acestora Cancelariei de Stat.  

42. DREIE va monitoriza activităţile ulterioare prezentării de către MTIC la 

MAEIE a setului de documente privind încheierea unui tratat internaţional pe 



  

domeniul de activitate al MTIC, a semnării de acorduri internaţionale, acorduri 

bilaterale de colaborare, memorandumuri de înţelegere, documente de ratificare a 

convenţiilor internaţionale şi aderare la organizaţii internaţionale de specialitate.  

Modificările ulterioare recomandate de alte instituţii la propunerile 

prezentate de MTIC sunt realizate de către DREIE în comun cu subdiviziunea 

MTIC, ce a iniţiat acţiunea, conform procedurii stabilite de legislaţia în vigoare.  

43. DREIE va asigura pregătirea procedurilor de semnare a tratatelor 

internaţionale pe domeniul de activitate al MTIC, a acordurilor internaţionale, 

acordurilor bilaterale de colaborare, memorandumurilor de înţelegere, 

documentelor de ratificare a convenţiilor internaţionale şi de aderare la organizaţii 

internaţionale de specialitate. 

44. Activităţile ulterioare semnării tratatelor internaţionale pe domeniul de 

activitate al MTIC, a acordurilor internaţionale, acordurilor bilaterale de 

colaborare, memorandumurilor de înţelegere, documentelor de ratificare a 

convenţiilor internaţionale şi de aderare la organizaţii internaţionale de 

specialitate, cum ar fi elaborarea planurilor de implementare, crearea grupurilor 

mixte de colaborare, etc., sunt coordonate de către DREIE, în comun cu 

subdiviziunea vizată a MTIC. 

 

V. Modificarea, completarea şi abrogarea actelor legislative  

şi normative ale MTIC 

 

45. Modificarea actului legislativ sau normativ constă în schimbarea expresă 

a textului acestora, redarea articolelor şi punctelor într-o nouă formulare, conform 

cerinţelor stabilite de legislaţia în domeniu.  

46. Completarea actelor legislative şi normative constă în introducerea unor 

noi prevederi în textul acestora, care reglementează noi situaţii şi dispun noi 

soluţii. 

47. Modificarea şi completarea actelor legislative şi normative ce ţin de 

competenţa MTIC se efectuează în concordanţă cu baza legislativă indicată în 

Anexa nr. 1 al prezentului Regulament, precum şi cu respectarea procedurii 

prevăzute în pct. 9 – 18 din prezentul Regulament pentru procedura de coordonare  

internă şi a pct. 26 – 36 pentru cele cu caracter general. 

48. Proiectele de acte legislative şi normative propuse pentru modificare şi 

completare urmează să parcurgă aceleiaşi etape obligatorii ca şi proiectele de acte 

legislative şi normative. 

49. În cazul în care este necesar să se opereze modificări şi completări în mai 

multe părţi ale actului în vigoare sau dacă acest act a fost modificat sau completat 

în mod substanţial, atunci conform regulilor stabilite se elaborează proiectul unui 

nou act normativ sau într-o nouă formulare.  

    50. În situaţia cînd modificarea sau completarea actului legislativ sau 

normativ, care urmează a fi elaborat şi promovat de către MTIC schimbă 

concepţia generală ori caracterul unitar al actului respectiv sau se referă la întreaga 

ori cea mai mare parte a reglementării în cauză, actul urmează se fie înlocuit cu o 

nouă reglementare, acesta urmînd să fie în întregime abrogat. 



  

 51. Abrogarea actului legislativ sau normativ se va face în cazurile expres 

prevăzute de legislaţie, iar proiectul, care conţine norme privind abrogarea altui 

act normativ va fi elaborat şi promovat conform cerinţelor stipulate în prezentul 

Regulament.  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  

Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind modul 

de elaborare, avizare şi promovare  a 

proiectelor de acte  legislative şi 

normative în cadrul 

Ministerului Tehnologiei  Informaţiei 

şi Comunicaţiilor 

 

Lista actelor legislative şi normative ce reglementează 

procesul de creaţie legislativă 

 

1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994; 

2. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern; 

3. Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în 

vigoare a actelor oficiale; 

4. Legea nr.797-XIII din 02 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului 

Parlamentului; 

5. Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale 

ale Republicii Moldova; 

6. Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative; 

7. Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

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

8. Legea nr.92-XV din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării şi 

republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative şi a 

rectificărilor operate în ele; 

9. Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător; 

10. Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de 

reglementare tehnică; 

11. Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional; 

12. Hotărîrea Guvernului nr.618 din 5 octombrie 1993 „Pentru aprobarea 

Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi 

instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 

administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale 

Republicii Moldova”; 

13. Hotărârea Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la 

modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative 

departamentale”; 

14. Hotărîrea Guvernului nr.34 din 17 ianuarie 2001 „Despre aprobarea 

Regulamentului Guvernului Republicii Moldova”; 

15. Hotărârea Guvernului nr.120 din 12 februarie 2001 „Despre aprobarea 

Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale”; 

16. Hotărârea Guvernului nr.1662 din 23 decembrie 2002 „Privind modul de 

executare a hotărîrilor Curţii Constituţionale”; 



  

17. Hotărîrea Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006 „Cu privire la 

aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de 

monitorizare a eficienţei actului de reglementare”; 

18. Hotărîrea Guvernului nr.977 din 23 august 2006 „Privind expertiza 

anticorupţie proiectelor de acte legislative şi normative”; 

19. Hotărârea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la 

armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară”; 

20. Hotărârea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile 

de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”; 

21. Hotărârea Guvernului nr.190 din 21 februarie 2007 „Privind crearea 

Centrului de armonizare a legislaţiei”. 

22. Hotărîrea Guvernului nr.11 din 19 ianuarie 2010 “Cu privire la crearea 

Consiliului Naţional pentru Participare”. 

23. Hotărîrea Guvernului nr.96 din  16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile 

de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional”. 

24. Hotărîrea Guvernului Nr.168 din  09 martie 2010 „Cu privire la unitatea 

de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul organului 

central de specialitate al administraţiei publice”. 

25. Dispoziţia Guvernului nr.20-d din 14 februarie 2011 cu privire la 

respectarea cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea şi 

definitivarea proiectelor de acte normative, prevăzute în capitolul VI din Legea 

nr.317-XV din 18 iulie 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

    Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind modul  

de elaborare, avizare şi promovare  a 

proiectelor de acte  legislative şi 

normative în cadrul 

          Ministerului Tehnologiei 

  Informaţiei  şi Comunicaţiilor 
 
 

 

Lista proiectelor actelor legislative, normative şi de dispoziţie 

care urmează a fi avizate în mod obligatoriu de DJ 

 

1. Legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova; 

2. Decretele Preşedintelui Republicii Moldova 

3. Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului; 

4. Actele departamentale care urmează să treacă expertiza juridică şi 

înregistrarea de stat; 

5. Ordinele, regulamentele, instrucţiunile MTIC care conţin norme juridice; 

6. Ordinele referitor la personal (angajare, eliberare, concediu etc.); 

7. Ordinele pe activitatea de bază a MTIC; 

8. Dispoziţiile MTIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

      Anexa nr. 3 

la Regulamentul privind modul  

de elaborare, avizare şi promovare a 

proiectelor de acte legislative şi 

normative în cadrul 

          Ministerului Tehnologiei   

  Informaţiei şi Comunicaţiilor 

 

 

„ÎNREGISTRAT” 

Ministerul Justiţiei 

nr.______ din ______ 
   ____________ (numele prenumele MJ) 

(semnătura) 

 

 

MINISTERUL  TEHNOLOGIEI  INFORMAŢIEI  ŞI  COMUNICAŢIILOR  AL  REPUBLICII MOLDOVA 

МИНИСТЕРСТВО  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  СВЯЗИ  РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

                                                                  ORDIN 
                                                                  ПРИКАЗ 

___________________ 20_____ Chişinău 

 

Nr._________ 

 

 

 

Titlul  

 

 

Temeiul legal 

(preambul) 

ORDON: 

 

 

(textul) 

 

 

 

Ministru               (semnătura)       Numele, prenumele 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 4 

la Regulamentul privind modul  

de elaborare, avizare şi promovare  a 

proiectelor de acte legislative şi 

normative în cadrul 

          Ministerului Tehnologiei   

  Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 
 

„ÎNREGISTRAT” 

Ministerul Justiţiei 

nr.______ din ______ 
   ____________ (numele prenumele MJ) 

(semnătura) 
 
 
 
 
 

       

      Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei  şi Comunicaţiilor 

 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

 

 

 

     ORDIN COMUN 

     mun. Chişinău 

 

„____” ______ 20____                    Nr. ______________                   

 

Pentru aprobarea Instrucţiunii……. 

(titlul) 

 

Temeiul legal 

(preambul) 

 

 ORDONĂM: 

 

(textul) 

 

Ministru MTIC         Ministru MAI 

(semnătura)         (semnătura) 

 

Numele, prenumele              Numele, prenumele 

 

 



  

          Anexa  

                                                                    la Ordinul comun al MTIC şi MAI 

           nr.________ din  ”__” _____20___ 

 

 

INSTRUCŢIUNE  

privind……….. 
 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 5 

la Regulamentul privind modul  

de elaborare, avizare şi promovare  a 

proiectelor de acte   legislative şi 

normative în cadrul 

          Ministerului Tehnologiei  

  Informaţiei şi Comunicaţiilor 

 

 
                                                           TABELUL  DE CONCORDANŢĂ 

 

 

 

1.   Titlul actului comunitar: Directiva 97/67 CE a Parlamentului European şi a Consiliului Europei 

din 15 decembrie 1997 (Republica Moldova nu este parte la Directiva în cauză) 

      Subiectul reglementat: reglementarea sectorului poştal întru dezvoltarea pieţei interne de servicii 

poştale,    implementarea SPU. 

      Scopul: liberalizarea serviciilor poştale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor poştale. 

 

 

2.   Titlul actului normativ naţional: Legea poştei. 

      Subiectul reglementat: sectorul poştal pentru dezvoltarea pieţei serviciilor.  

      Scopul: dezvoltarea cadrului legislativ în domeniu şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor poştale. 

 

 

3.  Gradul de compatibilitate – complet compatibil, parţial compatibil, nu este compatibil, vid 

legislativ naţional.  

 

4. Prevederile şi 

cerinţele 

reglementărilor 

comunitare 

(articolul, 

paragraful)   

 

5. Prevederile 

actului 

normativ 

naţional 

/capitolul, 

articolul, 

subparagraful, 

punctul, etc.) 

 

6.Diferenţe 

 

7. Motivele ce 

explică faptul că 

proiectul este 

parţial 

compatibil sau 

incompatibil 

 

 8. Instituţia 

responsabilă  

 

 

9.Termenul-

limită de 

asigurare a 

compatibilităţii 

complete a 

actului naţional                     

      

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

    Anexa nr. 6 

la Regulamentul privind modul  

de elaborare, avizare şi promovare  a 

proiectelor de acte   legislative şi 

normative în cadrul 

           Ministerului Tehnologiei   

   Informaţiei şi Comunicaţiilor 
 

 

Tabelul divergenţilor 

la proiectul _______________________________ 
 
Autoritatea Conţinutul propunerilor şi obiecţiilor Rezultatul 

examinării 

Ministerul Justiţiei  Avînd în vedere că prevederile 

proiectului vizează direct persoanele 

fizice, se recomandă asigurarea 

participării părţilor interesate la procesul 

decizional în corespundere cu 

prevederile Legii nr.239-XVI din 

13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional. 

Se acceptă 

Ministerul  

Economiei 

În corespundere cu art.21 din Legea 

nr.780-XV din 27.12.2001 privind 

actele legislative şi art.38 al Legii 

nr.317-XV din 18.07.2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale proiectul necesită a fi 

avizat cu Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Concurenţei, Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, Curtea 

Supremă de Justiţie şi alte instituţii 

interesate. De asemenea dat fiind faptul 

că acest proiect poate avea impact 

asupra activităţii de întreprinzător, 

considerăm oportun ca acesta să fie 

examinat de Grupul de lucru al Comisiei 

de Stat pentru reglementarea activităţii 

de întreprinzător. 

Se acceptă 

parţial 

Centrul Naţional Anticorupţie Proiectul nu poate fi supus expertizei 

anticorupţie conform cerinţelor Legii 

nr.317-XV din 18.07.2003 deoarece nu 

stabileşte reguli obligatorii de aplicare 

repetată la un număr nedeterminat de 

situaţii identice. 

Nu se acceptă 

 

 

 

 


