Restanţe în transpunerea în legislaţia naţională a actelor UE conform Acordului de Asociere RM-UE
Notă. Pentru Titlul IV şi V sunt prevăzute restanţele conform Anexelor şi respectiv termenelor expres indicate în Acord

Statistica indică o rată de 72 % (62 acţiuni din 86).
TITLU II. DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE
Nr.

Denumirea proiectului actului intern al RM

Termen propus p/u lichidare

Instituţia
Responsabilă

Termen conform
AA/PNA

Statut

Realizat/nereal
izat

2015

La 13 aprilie proiectul a
fost aprobat de Guvern

Realizat

Ministerul Justiţiei

2015

Realizat

Ministerul Justiţiei

2015

Proiectul a fost înregistrat
în Parlament la 14.09.2015
cu nr. 321 A fost adoptat
în prima lectură la
11.03.2016. A fost adoptat
în lectura finală la
28.04.2016 (Legea nr. 85).
Proiectul a fost adoptat în
cadrul şedinţei de Guvern
la 17.02.2016.

Centrul Naţional
Anticorupţie

2015

Centrul Naţional
Anticorupţie

2015

Drepturile Omului
1.

Hotărîre de Guvern pentru aprobarea Planului de acţiuni
privind susţinerea populaţiei de etnie romă din RM pentru anii
2016-2020

03.03.2016 . Prezentarea proiectului
către Guvern

Birou
Interetnice

Relaţii

Reforma justiţiei
2.

Lege de modificare şi completare a unor acte legislative,
inclusiv a Legii nr. 152-XVI din 8.06.2006 privind Institutul
Naţional al Justiţiei şi a altor acte legislative şi normative
referitoare la instruirea procurorilor, judecătorilor şi a altor
persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei

3.

Lege de completare a Constituţiei Republicii Moldova cu
dispoziţii privind Avocatul Poporului.

03.03.2016 .Prezentarea proiectului
către Guvern

Realizat
în partea ce ţine
de
angajamentele
Guvernului

Prevenirea şi combaterea corupţiei
4.

Norme de conduită şi integritate în cadrul organelor de
ocrotire a normelor de drept

3.03.2016. Prezentarea proiectului
către Guvern
Aprilie-Iulie adoptarea de către
Parlament conform Foii de Parcurs

5.

Lege privind ajustarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii
2011-2015 la noile prevederi ale cadrului normativ naţional

3.03.2016
prezentarea proiectului
Martie – prelungirea de către
Centrul
Naţional
Anticorupţie
pentru anul 2016 a termenului de
implementare a Strategiei naţionale
anticorupţie pentru anii 2011 – 2015

Proiectul legii integrităţii a
fost transmis de către CNA
direct Parlamentului la
25.04.2016. A fost
înregistrat în Parlament la
15.06.2016 cu nr. 267.
Proiectul de Hotărîre a
Parlamentului privind
extinderea pentru anul
2016 a Strategiei naţionale
anticorupţie pentru anii
2011 – 2015 a fost
înregistrat în Parlament la
25.03.2016 cu nr. 122. A

Realizat
în partea ce ţine
de
angajamentele
Guvernului
Realizat

1

fost adoptat la 12.05.2016
(Hotărîrea Parlamentului
nr. 89).

6.

Lege de modificare şi completare a unor acte legislative în
vederea definirii, corelării şi delimitării competenţelor de
soluţionare a cauzelor contravenţionale de către Comisia
Naţională de Integritate şi Centrul Naţional Anticorupţie,
precum şi a competenţelor organelor de urmărire penală ale
Centrului Naţional Anticorupţie, ale Ministerului Afacerilor
Interne şi ale procurorilor:

03.03.2016
prezentarea
Guvern.

proiectului

către

a) Lege privind definirea, corelarea şi delimitarea
competenţelor de soluţionare a cauzelor contravenţionale

Iulie adoptarea de către Parlament
conform Foii de Parcurs

b) Lege privind definirea, corelarea şi delimitarea
competenţelor organelor de urmărire penală ale Centrului
Naţional Anticorupţie, ale Ministerului Afacerilor Interne şi
ale procurorilor

03.03.2016
prezentarea
Guvern.

proiectului

către

Iulie adoptarea de către Parlament
conform Foii de Parcurs

7

Lege de modificare a Legii nr. 325 din 23.12.2013 privind
testarea integrităţii profesionale pentru a ajusta prevederile
acesteia la Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 7 din
16.04.2015 şi transmis spre aprobare la Parlament

Aprilie-Iulie adoptarea de către
Parlament conform Foii de Parcurs

Centrul
Naţional
Anticorupţie,
Comisia Naţională
de
Integritate,
Procuratura
Generală

2015

Centrul
Naţional
Anticorupţie,
Comisia Naţională
de
Integritate,
Procuratura
Generală

2015

Centrul
Naţional
Anticorupţie

2015

Proiectul de Hotărîre a
Parlamentului privind
aprobarea Planului de
acţiuni pentru anul 2016
pentru implementarea
Strategiei naţionale
anticorupţie pentru anii
2011 – 2016 a fost
înregistrat în Parlament la
25.03.2016 cu nr. 123. A
fost adoptat la 12.05.2016
(Hotărîrea Parlamentului
nr. 90).
Proiectul a fost aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 129 din 16.02.2016.
Înregistrat în Parlament la
18.02.2016 cu nr. 45.
Adoptat în I-a lectură la
25.02.2016. Adoptat în
lectura finală la 17.06.2016
(Legea nr. 134).

Proiectul
de
lege
(modificări în contextul
noii Legi cu privire la
procuratură) a fost aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 655 din 27.05.2016.
Înregistrat în Parlament la
31.05.2016 cu nr. 243.
Adoptat în I-a lectură la
17.06.2016.
Adoptat în lectura finală la
1.07.2016 (Legea nr. 152).
Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 789 din
28.10.2015.
Înregistrat în Parlament la
3.11.2015 cu nr. 434.
Adoptat în I-a lectură la
26.02.2016.

Realizat

Realizat

Realizat

2

Adoptat în lectura finală la
26.05.2016 (Lege nr. 102).
Politica externă şi de securitate
8.

Lege (nouă) privind măsurile restrictive internaţionale.

14.03.2016

9.

Lege (nouă) privind Serviciul Naţional de Informaţii al
Republicii Moldova.

Trimestrul II, 2016
Adoptare de către Parlament

10.

Lege (nouă) privind aprobarea
informaţionale a Republicii Moldova

11.

12.

Ministerul
Afacerilor Externe
şi
Integrării
Europene
Serviciul
de
Informaţii
şi
Securitate

2015

Adoptată în lectură finală
la 04.03.2016

Realizat

2015

Nerealizat
proiect
înregistrat în
Parlament

Trimestrul I, 2016
prezentarea proiectului către Guvern

Serviciul
Informaţii
Securitate

de
şi

2015

Lege cu privire la activitatea contrainformativă şi activitatea
informativă externă

Trimestrul II, 2016
Adoptare de către Parlament

Serviciul
Informaţii
Securitate

de
şi

2015

Lege de modificare şi completare a Legii nr. 170-XVI din
19.07.2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi
securitate

Trimestrul II, 2016
Adoptare de către Parlament

Serviciul
Informaţii
Securitate

de
şi

2015

La 15.10.2015 a fost
înregistrat în Parlament.
Guvernul a aprobat avizul
în cadrul şedinţei din
17.02.2016.
Proiectul
urmează sa fie examinat
repetat într-o şedinţă de
lucru în cadrul Comisiei
Securitate
Naţională,
Apărare şi Ordine Publica
Proiectul a fost elaborat şi
remis spre re-avizare la
5.02.2016. Proiectul a fost
definitivat în baza avizului
MJ din 19.05.2016 şi remis
la Guvern la 28.06.16 (scr.
nr.7/2-932)
La 15.10.2015 a fost
înregistrat în Parlament.
Guvernul a aprobat avizul
în cadrul şedinţei din
17.02.2016.
Proiectul
urmează sa fie examinat
repetat într-o şedinţă de
lucru în cadrul Comisiei
Securitate
Naţională,
Apărare şi Ordine Publica
La 15.10.2015 a fost
înregistrat în Parlament.
Guvernul a aprobat avizul
în cadrul şedinţei din
17.02.2016.
Proiectul
urmează sa fie examinat
repetat într-o şedinţă de
lucru în cadrul Comisiei
Securitate
Naţională,
Apărare şi Ordine Publica

Concepţiei

securităţii

Realizat

Nerealizat

Nerealizat

3

13.
14.

15.

Lege pentru republicarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003
cu privire la apărarea naţională
Lege şi Hotărîre de Guvern pentru instituirea şi funcţionarea
unui sistem eficient de control al exporturilor naţionale, care
să monitorizeze atît exporturile, cît şi tranzitul mărfurilor
legate de armele de distrugere în masă, inclusiv utilizarea
finală a tehnologiilor cu dublă utilizare în legătură cu armele
de distrugere în masă, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în
cazul încălcării regimului exporturilor

Trimestrul I, 2016
prezentarea proiectului către Guvern
Trimestrul I, 2016
prezentarea proiectelor către Guvern

Ministerul Apărării

Lege (nouă) cu privire la prevenirea şi combaterea
terorismului

Trimestrul I 2016
prezentarea proiectului către Guvern

Serviciul
Informaţii
Securitate

Ministerul
Economiei

2015
Semestrul II, 2015

de
şi

2015

Votat în a doua lectură la
17 iunie
Urmare evaluării de către
experţii externi din SUA
din cadrul programului
Export
Control
andRelatedBorderSecurity(
EXBS) a legislaţiei privind
controlul
strategic
al
comerţului în RM, s-a
constatat
că,
legea
existentă
este
în
concordanţă cu normele
UE şi cele internaţionale.
Prin urmare, nu se necesită
amendarea cadrului legal
pe acest segment.
Proiectul de lege a fost
remis la Guvern prin
scrisoarea nr. 13/520 din
21.06.2016 - se află la
redactori pentru a fi inclus
pe ordinea de zi a
următoarei şedinţe de
Guvern

Realizat
Realizat

Realizat

TITLU III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE
Nr.

Denumirea proiectului actului intern al RM

Termen propus p/u lichidare

Instituţia
Responsabilă

Termen conform
AA/PNA

Statut

Realizat/nereal
izat

Centrul
Naţional
pentru
Protecţia
Datelor cu Caracter
Personal

Trim. IV 2015

Se definitivează de către
Centru în urma
recepţionării avizelor
instituţiilor publice vizate.

Nerealizat

Protecţia datelor cu caracter personal
1

Lege de modificare a Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 2008, în
scopul de a revizui efectivul-limită al Centrului Naţional
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, concretizării
atribuţiilor, precum şi de a asigura consolidarea capacităţilor
instituţionale ale acestei autorităţi:

Procedura de avizare urma să fie
asigurată pînă la sfîrşitul lunii
februarie 2016.

a) Lege privind Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal

4

b) Lege privind modificarea şi completarea unor acte
legislative

2

Lege de completare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal cu prevederi care ar
urmări crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului privind protecţia datelor cu
caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi
judiciare în materie penală şi cu prevederi de armonizare la
Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei care
reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în
activitatea poliţiei

Ministerul Justiţiei

Trim. IV
2015

Proiectul a fost înregistrat
în Parlament la 30.03.2016
cu nr. 127. A fost adoptat
în prima lectură la
21.04.2016. A fost adoptat
în lectura
finală la
28.04.2016 (Lege nr. 87).

Realizat

Ministerul
Afacerilor Interne

Trim. IV
2015

A fost aprobată la 6 aprilie
2016.

Realizat

către

către

Ministerul
Afacerilor Interne

Trim. IV
2014

proiectului

către

Centrul Naţional
Anticorupţie

Trim. IV
2015

Proiectul de lege a fost
transmis de către CNA
direct Parlamentului la
26.05.2016.
A
fost
înregistrat în Parlament la
15.06.2016 cu nr. 268.

Realizat
în ceea ce ţine
de prezentarea
proiectului.
Urmează
adoptarea

Trimestrul IV, 2016
prezentarea
proiectului
Guvern

Ministerul
Afacerilor Interne

Trim. IV
2015

La şedinţa CGIE din
10.03.2016 s-a aprobat
propunerea MAI privind
aprobarea
conceptului
printr-un ordin instituţional
până la 17.03.2016.
Ordinul a fost semnat pe
12 03 2016.

Realizat

către

29.02.2016
prezentarea proiectului către
Guvern

Migraţie şi azil
3

4

Hotărîre de Guvern privind aprobarea Planului de acţiuni
pentru anii 2015-2020 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul migraţiei şi azilului

03.03.2016
prezentarea
Guvern

Lege de modificare şi completare a Legii nr. 270-XVI din
18.12.2008 privind azilul

24.02.2016
aprobarea proiectului
Guvern

proiectului

de

Proiectul a fost înregistrat în
Realizat
Parlament la 10.03.2016 cu în partea ce ţine de
Guvern
nr. 93. A fost adoptat în
prima lectură la 25.03.2016..

Prevenirea şi combaterea corupţiei
5

Lege de modificare a prevederilor Codului penal al RM şi
Codului contravenţional al RM pentru a aplica obiectivul
sancţiunii descurajatoare şi concretizarea anumitor
particularităţi privind incriminarea actelor de corupţie ce ţin
de competenţa Centrului Naţional Anticorupţie

03.03.2016
prezentarea
Guvern

Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice
6

Lege pentru aprobarea conceptului integrat de analiză a
riscului în domeniul combaterii criminalităţii informatice

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

5

Lege pentru modificare şi completare a Legii nr. 190-XVI
din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului pentru transpunerea în
legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26.10.2005
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul
spălării banilor şi finanţării terorismului.
Lege pentru modificare şi completare a Legii nr. 190-XVI
din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului pentru transpunerea în
legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2006/70/CE a
Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de aplicare
a Directivei nr. 2005/60/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse
politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurile
simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de
exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în
mod ocazional sau la scară foarte limitată.
Lege privind armonizarea cadrului normativ pentru
reglementarea colaborării cu instituţiile similare din alte state
în domeniul CSB/CFT, în conformitate cu standardele
internaţionale.

7

8

9

Trimestrul II, 2016
prezentarea proiectului către
Guvern

Centrul Naţional
Anticorupţie

Trim. IV
2015

Proiectul de lege a fost
transmis de către CNA
direct Parlamentului la
24.06.2016.

Realizat
în ceea ce ţine
de prezentarea
proiectului.
Urmează
adoptarea

Trimestrul II, 2016
prezentarea proiectului către
Guvern

Centrul Naţional
Anticorupţie

Trim. IV
2015

Proiectul de lege a fost
transmis de către CNA
direct Parlamentului la
24.06.2016.

Realizat
în ceea ce ţine
de prezentarea
proiectului.
Urmează
adoptarea

Trimestrul II, 2016 prezentarea
proiectului către Guvern

Centrul Naţional
Anticorupţie

Trim. IV
2015

Proiectul de lege a fost
transmis de către CNA
direct Parlamentului la
24.06.2016.

Realizat
în ceea ce ţine
de prezentarea
proiectului.
Urmează
adoptarea

TITLUL IV. COOPERARE ECONOMICĂ ŞI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ
Nr.

Denumirea actului intern al RM

Termen propus p/u
lichidare

Instituţia
Responsabilă

02.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor

Acte UE care urmează a fi
transpuse

Termen
conform AA /
PNA

Statut

Realizat/ner
ealizat

Directiva 92/6/CEE a Consiliului din
10.02.1992 privind instalarea şi
utilizarea dispozitivelor limitatoare
de viteză pentru anumite categorii de
vehicule din cadrul Comunităţii [în
termen de 1 an pentru toate
vehiculele (i) implicate în transportul
internaţional şi cele (ii) aflate la
prima înregistrare].

2015

Proiectele au fost
aprobate în şedinţa
Guvernului din
24.02.2016

Realizat

Sectorul transporturilor
1.

2.

Regulamentul privind condiţiile de
montare, reparare şi verificare a
tahografelor şi limitatoarelor de viteză;
Regulamentul
privind
eliberarea,
înlocuirea, schimbarea şi înnoirea
cartelelor tahografice, precum şi pentru
descărcarea şi stocarea datelor din
tahografele şi cartelele tahografice.

Realizat

6

3.

Hotărâre de Guvern privind accelerarea
introducerii cerinţelor referitoare la coca
dublă sau a unor standarde de proiectare
echivalente pentru petrolierele cu coca
simplă.

02.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor

Regulamentului 417/2002 privind
accelerarea introducerii cerinţelor
referitoare la coca dublă sau a unor
standarde de proiectare echivalente
pentru petrolierele cu cocă simplă,
abrogat prin Regulamentul 530/2012
privind
accelerarea
introducerii
cerinţelor referitoare la coca dublă
sau a unor standarde de proiectare
echivalente pentru petrolierele cu
cocă simplă.

2015

Inclus spre aprobare
în şedinţa
Guvernului din 18.03.
2016

Realizat

Sectorul protecţiei mediului înconjurător şi a politicilor climatice
4.

Regulament
privind
reducerea
conţinutului de sulf din anumiţi
combustibili lichizi.

03.03.2016
Aprobare de către
Guvern

Ministerul Mediului

Directiva 1999/32/CE a Consiliului
din 26.04.1999 privind reducerea
conţinutului de sulf din anumiţi
combustibili lichizi.

2014

Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 414 din
08 aprilie 2016

Realizat

5.

Regulament
privind
funcţionarea
sistemului informaţional al resurselor de
apă în Republica Moldova (SIRA)

01.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Mediului

Trimestrul IV,
2015

Aprobat prin
Hotărîrea Guvernului
nr. 672 din 30 mai
2016

Realizat

6.

Hotărâre de
Programului
eşalonată a
pentru anii
Moldova

29.02.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Mediului

Directiva
2000/60/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de
stabilire a unui cadru de politică
comunitară în domeniul apei, astfel
cum a fost modificată prin Decizia nr.
2455/2001/CE.
Aplicarea următoarelor dispoziţii ale
directivei:
- adoptarea legislaţiei naţionale şi
desemnarea autorităţii (autorităţilor)
competente
Art. 95

Trimestrul IV,
2015

Proiectul a fost
aprobat în cadrul
şedinţei Guvernului
din 18.03.2016.

Realizat

14.03.2016
Martie 2016 Conform Foii de
Parcurs

Ministerul Economiei

Directiva
2009/72/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piaţa internă
a energiei electrice.

01.01.2015

Guvern privind aprobarea
naţional de suprimare
hidroclorofluorocarburilor
2014-2040 în Republica

Sectorul energetic
7.

Lege (nouă) privind energia electrică.

excepţie
Art.9(1)(4):
11

în Parlament cu nr. 430
adoptat în I-a lectură la
data de 26.02.2016 şi în
Art.
a 2-a lectură –
27.05.2016

Realizat

7

8.

Regulament privind condiţiile de acces
la
reţea
pentru
schimburile
transfrontaliere de energie electrică.

Va putea fi aprobat
doar după adoptarea
Legii privind energia
electrică

Agenţia Naţională
pentru Reglementare
în Energetică

9.

Lege (nouă) privind gazele naturale.

14.03.2016
Martie 2016 Conform Foii de
Parcurs.

Ministerul Economiei

10.

Regulament privind condiţiile de acces
la reţelele pentru transportul gazelor
naturale.

Notă: Va putea fi
aprobat doar după
adoptarea
Legii
privind
gazele
naturale

Agenţia
Naţională
pentru Reglementare
în Energetică

Regulamentul
714/2009
al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 13 iulie 2009 privind
condiţiile de acces la reţea pentru
schimburile
transfrontaliere
de
energie electrică.
Directiva
2009/73/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 13.07.2009 privind
normele comune pentru piaţa internă
în sectorul gazelor naturale.
Regulamentul
994/2010
al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 20.10.2010 privind
măsurile de garantare a securităţii
aprovizionării cu gaze naturale.
Regulamentul
715/2009
al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 13.07.2009 privind
condiţiile de acces la reţelele pentru
transportul gazelor naturale.

2015

Regulamentul este în
proces de elaborare

Nerealizat

01.01.2015
Excepţie
Art. 9 şi 11

Nr.
432
din
03.11.2015.
Proiectul a fost adoptat
în a 2-a lectură –
27.05.2016

Realizat

2015

01.01.2015

Odată cu intrarea în
vigoare la 8 iulie
2016 a Legii nr. 108
din 27.05.2017 cu
privire la gazele
naturale, ANRE, în
conformitate cu art.
71 alin. (2) din legea
nominalizată, a iniţiat
procedura
de
elaborare
a
Regulamentului
privind condiţiile de
acces la reţelele
pentru
transportul
gazelor naturale, în
acest
context,
Consiliul
de
administraţie
al
ANRE, a desemnat
operatorul
de
transport
SRL
„Moldovatransgaz”
responsabil
pentru
elaborare
şi
prezentare
către
Agenţie a proiectului
de regulament pînă

Nerealizat

8

11.

12.

13.

Lege (nouă) privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile.

14.03.2016
Conform Foii
Parcurs.

Ministerul Economiei

Directiva
2009/28/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 23.04.2009 privind
promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile.

Ministerul
Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor

Directiva
2010/31/UE
privind
performanţa energetică a clădirilor.

2014

În proces de avizare

Nerealizat

Ministerul Economiei

Directiva
2010/30/UE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 19.05.2010 privind
indicarea, prin etichetare şi informaţii
standard despre produs, a consumului
de energie şi de alte resurse al
produselor cu impact energetic.
Directiva 2003/66/CE a Comisiei din
3.07.2003 de modificare a Directivei
94/2/CE de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului
cu privire la indicarea consumului
energetic pe etichetele frigiderelor,
congelatoarelor
şi
combinelor
frigorifice electrocasnice.
Directiva 94/2/CE a Comisiei din
21.01.1994 de punere în aplicare a
Directivei 92/75/CEE a Consiliului
cu privire la indicarea prin etichetare

31.12.2011

Aprobat în cadrul
şedinţei Guvernului din
18.03.2016

Realizat

de

11.03.2016
(i) Cerinţe minime de performanţă
prezentarea proiectului
energetică a clădirilor pentru specialişti;
(ii) Metodologia
de
calcul al către Guvern
performanţei energetice a clădirilor
pentru specialişti.
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea a Aprobarea proiectului
patru Regulamente de implementare a HG
până
la
Legii privind etichetarea produselor cu 14.03.2016
impact energetic
* modificarea şi completarea HG nr.
1003 din 10.12.2014 privind aprobarea
regulamentelor privind cerinţele de
etichetare energetică a unor produse cu
impact energetic

01.01.2014

la10 august 2016.
După
asigurarea
etapelor transparenţei
în procesul decizional
prevăzute în Legea
nr. 239/13.11.2008
privind transparenţa
în procesul decizional
acest Regulament va
fi aprobat de către
Consiliul
de
administraţie
al
ANRE în şedinţă
publică. Programată
pentru a fi aprobate
de
Consiliul
de
Administraţie ANRE
în septembrie.
Adoptat în a II-a
lectură
pe
26.02.2016.

Realizat

Decembrie 2012

Decembrie 2012

9

a consumului de energie al
frigiderelor,
congelatoarelor
şi
combinelor frigorifice de uz casnic.
Sectorul administraţiei publice
14.

Strategia de reformă a administraţiei
Cancelaria de Stat
Aprilie 2016
publice.
prezentarea proiectului
către Guvern

Conform angajamentelor faţă de
partenerii europeni în contextul
negocierilor finanţării sectorului dat
sub formă de suport bugetar.

2015

Aprobată de Guvern
pe 6.07.2016

Realizat

Aplicarea
strategiei
destinate
dezvoltării IMM-urilor, bazate pe
principiile iniţiativei în favoarea
întreprinderilor
mici
(„Small
Business Act” pentru Europa) şi
monitorizarea procesului de punere în
aplicare prin dialog şi raportare
periodică
Art. 63 (c) Simplificarea şi
raţionalizarea reglementărilor şi
practicilor
în
materie
de
reglementare, cu un accent specific
pe schimbul de bune practici privind
tehnicile de reglementare, inclusiv
principiile UE.
Art. 63 (c) Simplificarea şi
raţionalizarea reglementărilor şi
practicilor
în
materie
de
reglementare, cu un accent specific
pe schimbul de bune practici privind
tehnicile de reglementare, inclusiv
principiile UE

2015

Aprobat de Guvern
pe 02.03.2016

Realizat

Politica industrială şi antreprenorială
15.

Hotărîre
de
Guvern
privind
Ministerul Economiei
03.03. 2016
aprobarea
Strategiei Naţionale de prezentarea proiectului
Atragere a Investiţiilor şi Promovare a către Guvern
Exporturilor pentru perioada 2016-2020

16.

Proiect de lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 451/2001 privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii
de întreprinzător

17.

Hotărâre de Guvern nr. 1230/2006 cu
Ministerul Economiei
14.03.2016
privire la aprobarea Metodologiei de prezentarea proiectului
analiză a impactului de reglementare şi către Guvern
de monitorizare a eficienţei actului de
reglementare

18.

Hotărâre
de
Guvern
privind
completarea Strategiei inovaţionale a
RM pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii
pentru competitivitate”
Proiect de lege cu privire la parcurile
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de
inovare (lege în redacţie nouă)

19.

Trimestrul II 2016

01.03.2016

Va putea fi aprobat
doar după adoptarea
Codului cu privire la
ştiinţă şi inovare

Ministerul Economiei

Ministerul Economiei
Agenţia pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic
Ministerul Economiei

Art. 63 (d) Încurajarea dezvoltării
politicii în domeniul inovării, prin
schimbul de informaţii şi de bune
practici privind comercializarea în
domeniul cercetării şi al dezvoltării
(inclusiv instrumente de sprijin
pentru întreprinderile nou-înfiinţate
bazate pe tehnologie), dezvoltarea de
poluri (clustere) şi accesul la
finanţare

Trimestrul IV, A fost adoptat
2015
lectura
finală
9.06.2016.

în
la

Realizat

Trimestrul IV,
2015

Aprobat în şedinţa de
Guvern la 27.04.2016

Realizat

Trimestrul III,
2015

Hotărârea Guvernului
nr. 28 din 01.02.2016

Realizat

Trimestrul IV,
2015

lege în redacţie nouă,
proiectul menţionat
poate fi finalizat şi
promovat doar după
adoptarea proiectului
de
lege
pentru
modificarea
şi
completarea Codului
cu privire la ştiinţă şi
inovare. Acest proiect

Nerealizat

10

este în proces de
avizare.
Promovarea drepturilor copilului
20.

Promovarea proiectului de lege pentru 27.02.2016
ajustarea
cadrului
legal
privind prezentarea
prevenirea şi combaterea abuzului şi proiectului către
exploatării sexuale online a copiilor
Guvern

Ministerul Justiţiei

2014-2015

21.

Promovarea proiectului de lege privind
indemnizaţiile
pentru
creşterea
copiilor/privind prestaţiile sociale pentru
copii

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei

2015

Adoptat în lectura finală
la 2.06.2016 (Lege nr.
121).

Realizat

Nerealizat
Prin
demersul
nr.
09/953 din 14.06.2016,
a
fost
prezentat
proiectul
spre
examinare si aprobare
Guvernului

Cooperarea în domeniul culturii, al politicii audiovizuale şi al mass-media
22.

Proiect de lege privind completarea şi
modificarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova
nr. 260-XVI din 27 iulie 2006

Aprilie-Iunie
adoptarea de către
Parlament conform
Foii de Parcurs

Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului

Elaborarea şi adoptarea propunerilor
de modificare şi completare a
Codului audiovizualului în scopul
armonizării legislaţiei la Directiva
a
Parlamentului
2010/13/UE
European şi a Consiliului din 10
martie 2010 privind coordonarea
anumitor dispoziţii stabilite prin acte
cu putere de lege sau acte
administrative în cadrul statelormembre cu privire la furnizarea de
servicii mass-media audiovizuale
(Directiva serviciilor mass-media
audiovizuale)

2014-2015

În şedinţa publică a
CCA din 17 mai
2016, a fost aprobată
varianta finală a
proiectului de Lege
pentru modificarea şi
completarea Codului
audiovizualului al
Republicii Moldova
nr. 260-XVI din
27.07.2006, ca
urmare a avizelor şi
propunerilor primite.
Totodată, în toamna
anului
trecut,
Comisia parlamentară
pentru
cultură,
educaţie, cercetare,
tineret, sport şi massmedia
a
iniţiat
dezbateri şi consultări
publice
asupra
proiectului
noului
Cod
al
audiovizualului,
elaborat de experţi
media şi înregistrat în
Parlament în luna
martie 2015 de către

Nerealizat

11

fracţiunea Partidului
Liberal. Acest proiect
de lege (nr.53 din
05.03.2015) a fost
votat în prima lectură
pe data de 1 iulie
curent.
Pe data de 7 iulie au
fost votate în prima
lectură şi cele trei
proiecte de legi de
modificare
a
actualului Cod al
Audiovizualului nr.
din
260-XVI
27.07.2006 (nr. 218
din
22,05,2015,
nr.125
din
02,04,2015 şi nr.231
din 28,05,2015).
Cooperarea în domeniul tineretului
23.

Definitivarea şi promovarea proiectului
de lege cu privire la tineret

17.03.2016
prezentarea
proiectului către
Guvern

Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Proiectul de lege a fost elaborat şi
plasat pe pagina web a MTS,
urmează a fi supus procesului de
avizare, definitivare şi prezentare
Guvernului spre aprobare.

30.09.2014

Aprobat prin HG nr.
776 din 21.06.2016.
Înregistrat
în
Parlament
la
22.06.2016 cu nr.
281.
Votat în prima lectură
pe
data
de
15,07,2016.

Realizat
în partea ce
ţine de
Guvern/Vota
t în I lectură

29.02.2016prezentare
a proiectului către
Guvern

Ministerul Justiţiei

A unsprezecea Directivă a Consiliului
din 21 decembrie 1989 privind
publicitatea sucursalelor înfiinţate
într-un stat membru de anumite
forme de societăţi comerciale care
intră sub incidenţa legislaţiei unui alt
stat (89/666/CEE)

Trimestrul IV,
2015

Aprobat în lectura a
II-a la 13.05.2016.
Legea nr. 96

Realizat

Dreptul societăţilor comerciale
24.

Proiect de lege pentru modificarea
completarea Legii nr. 220 din
octombrie 2007 privind înregistrarea
stat a persoanelor juridice şi
întreprinzătorilor individuali

şi
19
de
a

12

Titlul V. COMERŢ ŞI ASPECTE LEGATE DE COMERŢ (DCFTA)
Nr.

Denumirea actului intern al RM

Termen propus p/u
lichidare

Instituţia
Responsabilă

02.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Mediului
Ministerul Finanţelor

Acte UE care urmează a fi
transpuse

Termen
conform AA /
PNA

Statut

Realizat/nerealizat

Accesul pe piaţă a mărfurilor
1.

Lege de modificare a cadrului normativ
intern* în vederea instituirii unui
mecanismului intern de achitare a
plăţilor, de încasare şi de control al
încasării a plăţilor pentru poluarea
mediului pe teritoriul ţării

Art.195 (1) şi Art. 151

2015

Proiectul legii
Realizat
pentru modificarea
şi completarea
Notă: Mecanismul
Legii nr. 1540-XIII
de percepere a
din 25 februarie
plăţii pentru
1998 privind plata
poluarea
mediului
pentru poluarea
urmează a fi aplicat
mediului a fost
printr-un
integrat în
proiectul Legii de Regulament aflat în
modificare şi
proces de
completare a unor
elaborare.
acte legislative ce
vizează politica
bugetară, fiscală şi
vamală pentru anul
2016, care a fost
adoptat prin Legea
nr. 138 din
20.06.2016 şi
Publicat în
Monitorul Oficial
din 1 iulie 2016.

2014

Proiectul Legii a
fost
aprobat în şedinţă
de Guvern la
27.07.2016.
.

Bariere Tehnice în Calea Comerţului, Standardizare, Metrologie, Acreditare şi Evaluarea Conformităţii
2.

1

Lege
(nouă)
chimice. 1

privind

substanţele

01.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Mediului

Directiva
2011/65/UE
privind
restricţiile de utilizare a anumitor
substanţe
periculoase
în
echipamentele
electrice
şi
electronice;
Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004
privind poluanţii organic persistenţi

2013-2014

Proiectul este prioritar în procesul de promovare, dat fiind faptul că reţine promovarea spre aprobare a celor 12 acte normative ce reies din această lege.

Realizat
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3.

Lege(nouă) privind deşeurile.

Trimestrul I 2016

Ministerul Mediului

4.

Lege
pentru
modificarea
şi
completarea
Legii nr. 235 din
1.12.2011
privind
activităţile
de
acreditare şi de evaluare a conformităţii

14.03.2016

Ministerul Economiei

5.

Lege (nouă) privind metrologia.

14.03.2016

Ministerul Economiei

6.

Lege (nouă)
pieţei.

14.03.2016

Ministerul Economiei

privind

supravegherea

Directiva
2011/65/UE
privind
restricţiile de utilizare a anumitor
substanţe
periculoase
în
echipamentele electrice şi electronice
Directivei
2008/98/CE
a
a
Parlamentului
European
şi
Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deşeurile
Regulamentul (CE) nr.765/2008 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 9.07.2008 de stabilire
a cerinţelor de acreditare şi de
supraveghere a pieţei în ceea ce
priveşte comercializarea produselor şi
de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr.339/93;
Decizia
nr.768/2008/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 9.07. 2008 privind un
cadru comun pentru comercializarea
produselor
Regulamentul (CE) nr.765/2008 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 9.07.2008 de stabilire
a cerinţelor de acreditare şi de
supraveghere a pieţei în ceea ce
priveşte comercializarea produselor şi
de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr.339/93;
Decizia
nr.768/2008/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 9.07. 2008 privind un
cadru comun pentru comercializarea
produselor
Regulamentul (CE) nr.765/2008 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 9.07.2008 de stabilire
a cerinţelor de acreditare şi de
supraveghere a pieţei în ceea ce
priveşte comercializarea produselor şi
de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr.339/93;
Decizia
nr.768/2008/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 9.07.2008 privind un
cadru comun pentru comercializarea
produselor

2014 conform
Anexei XVI /
2016 conform
Anexei XI

Adoptat în I
lectura nr. 429
din 03.11.2015.

Nerealizat

2014 conform
Anexei XVI

26.02.2016
Adoptarea în a
doua lectură de
Parlament

Realizat

2014

04.03.2016
proiectul adoptat
în a II-a lectură a
Parlamentului

Realizat

2014, conform
Anexei XV

26.02.2016
adoptat în a
doua lectură
de Parlament

Realizat
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7.

Lege (nouă) privind adoptarea
Codului urbanismului şi construcţiilor.

30.03.2016

8

Hotărâre de Guvern cu privire la
utilizarea de sisteme mobile de
climatizare la autovehicule

9

Regulament
privind
autovehiculelor
şi
componentelor acestora

10.

Hotărâre
de
Guvern
pentru
modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.138 din 10.02.2009 “Cu
privire la aprobarea unor reglementării
tehnice”

omologarea
certificarea

Ministerul
Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor

Regulamentul (UE) nr.305/2011 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 9.03.2011 de stabilire
a unor condiţii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru
construcţii

2015, conform
Anexei XVI

Hotarirea
Guvernului
nr.707 din
03.06.2016
Înregistrat în
parlament cu
nr. 254 din
06.06.2016

Realizat
în partea ce ţine de
Guvern

30.04.2016
aprobarea proiectului
de către Guvern

Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor

Directiva
2006/40/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 17.05.2006 referitoare
la utilizarea de sisteme mobile de
climatizare la autovehicule

2015, conform
Anexei XVI

Nerealizat

30.05.2016
aprobarea proiectului
de către Guvern

Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor

04.03.2016
prezentarea
proiectului
Guvern

Ministerul Afacerilor
Interne

Directiva
2002/24/CE
a
2015, conform
Parlamentului
European
şi
a
Anexei XVI
Consiliului din 18.03.2002 privind
omologarea de tip a autovehiculelor
cu doua sau trei roţi
Directiva 89/686/CEE a Consiliului
2015
din 21.12.1989 privind apropierea
legislaţiilor
statelor
membre
referitoare la echipamentul individual
de protecţie.
Decizia 2004/388/CE din 15.04.2004
privind un transfer intracomunitar de
explozibili.
Directiva 2008/43/CE a Comisiei din
4.04.2008 de instituire, în temeiul
Directivei 93/15/CEE, a unui sistem
de identificare şi trasabilitate a
explozivilor de uz civil.

Proiectul HG
se află la etapa
de avizare.
Acesta a fost
supus
expertizei
anticorupţie,
precum şi
expertizei de
compatibilitate
a Centrului
Naţional de
Armonizare a
Legislaţiei.
Proiectul este la
etapa de
elaborare.

către

Nerealizat

Nerealizat
Reglementare
a tehnică
privind
„Echipament
ul individual
de protecţie”
– Proiectul a
fost prezentat
Cancelariei de
Stat prin
scrisoarea MAI
nr. 22/1496 din
06.06.2016.
Reglementare
a tehnică
„Cerinţe
esenţiale de

15

securitate ale
explozivilor
de uz civil şi
condiţiile
pentru
introducerea
lor pe piaţă”Proiectul s-a
examinat la
şedinţa GL
interministerial
pentru
reglementarea
activităţii de
întreprinzător
din
15.06.2016,
fiind constatată
necesitatea
operării unor
modificări.
După operarea
modificărilor
respective
proiectul va fi
prezentat
repetat GL
interministerial
pentru
reglementarea
activităţii de
întreprinzător.
Reglementare
a tehnică
„Echipamente
le şi sistemele
de protecţie
destinate
utilizării în
medii
potenţial
explozive –
Proiectul
urmează să fie
transmis
Cancelariei de

16

Stat.

11.

Hotărîre de Guvern cu privire la
aprobarea
Regulamentului
privind
ambalajul şi deşeurile de ambalaj

Reglementare
a tehnică cu
privire
instituirea
unui sistem de
identificare şi
trasabilitate a
explozivilor
de uz civil Proiectul s-a
examinat la
şedinţa GL
interministerial
pentru
reglementarea
activităţii de
întreprinzător
din
15.06.2016,
fiind constatată
necesitatea
operării unor
modificări.
După operarea
modificărilor
respective
proiectul va fi
prezentat
repetat GL
interministerial
pentru
reglementarea
activităţii de
întreprinzător.
02.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Mediului

Directiva 94/62/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din
20.12.1994 privind ambalajele şi
deşeurile de ambalaje.

2015

A fost
definitivat
procesul de
perfectare a
proiectului
Regulamentului
şi Tabelului de
Concordanţă în
conformitate cu
Declaraţia de
compatibilitate
parvenită prin

Nerealizat,
dat fiind
neadoptarea legii
cadru de către
Parlament
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12.

Lege (nouă)
Naţională

13.

14.

scrisoarea
Centrului de
Armonizare a
Legislaţiei
nr.85/07 din
31.05.2016.
din
Reieşind
faptul
că
proiectul Legii
privind
deşeurile nu a
fost adoptat încă
în lectura a II-a,
promovarea
spre aprobare a
proiectului
Regulamentului
privind
ambalajul
şi
de
deşeurile
ambalaj nu a
fost posibilă.

privind

standardizarea

14.03.2016

Ministerul Economiei

Lege de modificare a Legii nr. 92 din
26.04.2012 cu privire la dispozitivele
medicale

Trimestrul I 2016
Prezentarea
Guvernului
spre
aprobare

Ministerul Sănătăţii

Hotărâre de Guvern pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 525 din
22.06.2010
„Pentru
aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de
aprobare şi înregistrare a preţurilor de

Aprilie 2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Sănătăţii

Regulamentul (UE) nr.1025/2012 al
Parlamentului European şi al
Consiliului privind standardizarea
europeană.
Directiva 93/42/CEE a Consiliului
din
14
iunie
1993
privind
dispozitivele medicale
Directiva 90/385/CEE a Consiliului
din 20 iunie 1990 privind apropierea
legislaţiilor
statelor
membre
referitoare la dispozitivele medicale
active implantabile
Directiva 98/79/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 27
octombrie 1998 privind dispozitivele
medicale pentru diagnostic in vitro

Directiva 89/105/CEE a Consiliului
din 21.12.1988 privind transparenţa
măsurilor
care
reglementează
stabilirea preţurilor medicamentelor
de uz uman şi includerea acestora în

2015

04.03.2016
proiectul
adoptat în a IIa lectură
2015, conform
Proiectul de
Anexei XVI
modificare a
Legii este supus
ultimelor avizări
- Ministerului
Justiţiei,
Centrului
Naţional
Anticorupţie şi
MAEIE.
Conform avizelor
primite,
modificări
serioase au fost
recepţionate din
partea CNA,
MAEIE avizând
pozitiv acest
proiect.
2014, conform Proiectul HG a
Anexei XVI
fost remis
autorităţilor de
resort pentru
avizare

Realizat

Nerealizat

Nerealizat

18

producător la medicamente”-

domeniul de aplicare al sistemelor
naţionale de asigurări de sănătate
Directiva
2001/83/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 6.11.2001 de instituire
a unui cod comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman

15.

Proiect de modificare a Legii nr.1409XIII din 17.12.1997 cu privire la
medicamente

Aprilie 2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Sănătăţii

16.

Lege privind organismele modificate
genetic

02.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Mediului

Directiva
2001/18/СE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 12 martie 2001
privind diseminarea deliberată în
mediu a organismelor modificate
genetic

17.

Regulament privind produsele cosmetice
plasate pe piaţă

03.03.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Sănătăţii

Regulamentul (CE) nr.1223/2009 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 30.11.2009 privind
produsele
cosmetice
Prima
Directivă
80/1335/CEE
A doua Directivă 82/434/CEE
A treia Directivă 83/514/CEE
A patra Directivă 85/490/CEE

2015, conform
Anexei XVI

A fost remis la
avizare
Notă:Proiectul de
modificare a
Legii nr.1409XIII cu privire la
medicamente +
Legea de
modificare a
Legii nr. 1456XII cu privire la
activitatea
farmaceutică +
Hotărîrea de
Guvern privind
aprobarea
Codului
farmaceuticii au
fost incorporate
într-un singur
document
intitulat Legea
medicamentului
2015, conform Proiectul Legii
Anexei XVI
a fost aprobat
în cadrul
şedinţei
Guvernului
din
30.03.2016.
Înregistrat la
06.07.2016 în
Parlament cu
nr.307
(HG.820
2016-07-01
2015

Proiectul
a
fost
aprobat
agenda
şedinţei
Guvernului
din
18.03.2016

Nerealizat

Realizat în partea
ce ţine de
Guvern

Realizat
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A cincea Directivă 93/73/CE
A şasea Directivă 95/32/CE
A şaptea Directivă 96/45/
18.

Lege de modificare a Legii nr.382-XIV
din 6.05.1999 cu privire la circulaţia
substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
precursorilor

03.03.2016 aprobare
de către Guvern

Ministerul Sănătăţii

Regulamentul (CE) nr.273/2004 al
Parlamentului European şi al
Consiliului nr.11.02.2004 privind
precursorii drogurilor

Trimestrul III
2015, conform
Anexei XVI

19.

Lege de modificare a Legii nr. 1456XII din 25.05.1993 cu privire la
activitatea farmaceutică

Proiectul
va
fi
definitivat
la
01.03.2016
şi
prezentat autorităţilor
pentru avizare.

Ministerul Sănătăţii

Directiva
2001/83/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 6.11.2001 de instituire
a unui cod comunitar cu privire la
medicamentele de uz uman

2015
cf AA

20.

Hotărîre de Guvern privind aprobarea
Codului farmaceuticii

Aprilie 2016
Prezentarea
Guvernului
aprobare

Ministerul Sănătăţii

Directiva
2001/83/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 6.11.2001 de instituire
a unui cod comunitar cu privire la

2015
cf AA

spre

Aprobat în
cadrul şedinţei
de Guvern din
24.02.2016. A
fost adoptat în
I-a lectură în
data
de14.04.16 cu
nr. 103.
Aprobat de
Parlament în
lectura a II-a
la 28.07.2016.
Legea nr. 193
din
28.07.2016
A fost remis la
avizare
Notă:Proiectul de
modificare a
Legii nr.1409XIII cu privire la
medicamente +
Legea de
modificare a
Legii nr. 1456XII cu privire la
activitatea
farmaceutică +
Hotărîrea de
Guvern privind
aprobarea
Codului
farmaceuticii au
fost incorporate
într-un singur
document
intitulat Legea
medicamentului
A fost remis la
avizare
Notă:Proiectul de
modificare a

Realizat
în partea ce ţine
către Guvern

Nerealizat

Nerealizat
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medicamentele de uz uman

21.

22.

Hotărîrea Guvernului privind materiile
colorante care pot fi adăugate în
produsele medicamentoase

Aprilie 2016
Prezentarea
Guvernului
aprobare

Hotărîre de Guvern privind utilizarea în
condiţii de izolare a microorganismelor
modificate genetic

Aprilie 2016
Prezentarea
Guvernului
aprobare

Ministerul Sănătăţii
spre

Ministerul Sănătăţii /
Ministerul Mediului
spre

Legii nr.1409XIII cu privire la
medicamente +
Legea de
modificare a
Legii nr. 1456XII cu privire la
activitatea
farmaceutică +
Hotărîrea de
Guvern privind
aprobarea
Codului
farmaceuticii au
fost incorporate
într-un singur
document
intitulat Legea
medicamentului
Proiectul HG a
fost aprobat cu
nr.581 din 10
mai 2016

Directiva
2009/35/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 23 aprilie 2009
privind materiile colorante care pot fi
adăugate
în
produsele
medicamentoase
Directiva
2009/41/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 6.05.2009 privind
utilizarea în condiţii de izolare a
microorganismelor
modificate
genetic.

2015

2015

Proiectul HG se
află în proces de
lucru, fiind remis
tuturor
membrilor
grupului de lucru
pentru
definitivare în
vederea remiterii
ulterioare
autorităţilor spre
avizare.

Nerealizat

Directiva 97/67/CE privind normele
comune pentru dezvoltarea pieţei
interne a serviciilor poştale ale
Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor

2014

A fost adoptat
în II-a lectură
la data de
17.03.2016.

Realizat

Directiva
Parlamentului

2015

au fost
publicate în

Realizat

Realizat

Servicii Poştale
23.

Lege (nouă) privind poşta.

Trimestrul I, 2016
Adoptarea de către
Parlament a
proiectului în a II-a
lectură

Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor

Servicii de Telecomunicaţii
24.

Regulamentul
privind
acreditarea
prestatorilor de serviciu de certificare în

16.03.2016
prezentarea

Serviciul
Informare

de
şi

1999/93/CE
European
şi

a
a
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25.

26.
27.

28.

29.

30.

domeniul aplicării semnăturii electronice;
Regulamentul privind controlul de stat
în
domeniul
aplicării
semnăturii
electronice;
Normele tehnice în domeniul semnăturii
electronice
Condiţiile speciale de activitate a
prestatorilor de servicii de certificare în
domeniul aplicării semnăturii electronice.
Lege privind accesul pe proprietăţi şi
utilizarea partajată a infrastructurii
asociate reţelelor publice de comunicaţii
electronice

Lege pentru modificarea şi completarea
Legii comunicaţiilor electronice nr. 241
din 15.11.2007

proiectului
Guvern

către

Securitate

Consiliului din 13 decembrie 1999
privind un cadrul comunitar pentru
semnăturile electronice

Monitorul
Oficial nr.
215-216 din
19.07.2016,
(pag. 24-70)

Realizat

Realizat
Realizat

03.03.2016
Adoptarea de către
Parlament
a
proiectului în a II-a
lectură

Ministerul
Tehnologiei
Informaţiilor
Comunicaţiilor

Martie 2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei
Comunicaţiilor

Hotărire de Guvern pentru aprobarea
Programului naţional de implementare a
serviciului de urgenţă 112 şi a
Regulamentului, structurii, efectivuluilimită şi statelor de personal ale
Serviciului 112

Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei
Comunicaţiilor

şi

şi

Directiva
2002/21/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 7.03.2002 privind
cadrul de reglementare comun pentru
reţelele şi serviciile de comunicaţii
electronice (Directiva-cadru), astfel
cum a fost modificată prin Directiva
2009/140/CE
a
Parlamentului
European şi a Consiliului din
25.11.2009
Directiva
2002/22/CE
a
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 7.03.2002 privind
serviciul universal şi drepturile
utilizatorilor cu privire la reţelele şi
serviciile electronice de comunicaţii
(Directiva
privind
serviciul
universal), astfel cum a fost
modificată
prin
a
Directiva 2009/136/CE
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului din 25.11. 2009

2015

Adoptat în II-a
lectură la
10.03.2016

Realizat

2015

Proiectul Legii
a fost elaborat
şi avizat cu
toate
instituţiile.
Prezentată
repetat
Cancelariei de
Stat pentru
promovare
prin scr.
MTIC
nr.01/910 din
08.07.2016
Ambele
proiecte au
fost aprobate
în şedinţa
Guvernului
din
17.02.2016

Nerealizat

Proiectul se
află la etapa
de definitivare

Nerealizat

2015
şi

Realizat

Achiziţii Publice
31.

Hotărîre de Guvern de aprobarea
Regulamentului cu privire la organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Soluţionare a Contestaţiilor

Trimestrul II, 2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Ministerul Finanţelor,
Agenţia
Achiziţii
Publice

Art. 270. (2) În cadrul reformei
instituţionale, Republica Moldova
desemnează,
în
special:
(a) un organism executiv responsabil
cu politica economică la nivelul

2015

22

administraţiei
publice
centrale,
însărcinat să garanteze o politică
coerentă în toate domeniile legate de
achiziţiile publice.
Drepturi de proprietate intelectuală
32.

33.

Lege
pentru
modificarea
Legii
nr.66/2008 privind protecţia indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate

Proiectul de modificare şi completare a
Legii 139/2010 care vizează armonizarea
duratei protecţiei a drepturilor de autor şi
drepturilor conexe

Trimestrul I, 2016
prezentarea
proiectului către
Guvern

Ministerul
Agriculturii
şi
Industriei Alimentare,
Agenţia
de
Stat
pentru
Proprietate
Intelectuală

04.04.2016

Agenţia
de
Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

05.03.2016
prezentarea
proiectului către
Guvern

Ministerul
Muncii
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Biroul
Migraţie şi Azil

Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al
Consiliului din 20 martie 2006
privind
protecţia
indicaţiilor
geografice şi a denumirilor de origine
ale produselor agricole şi alimentare
Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al
Consiliului din
20 martie 2006
privind specialităţile tradiţionale
garantate din produse agricole şi
alimentare
Regulamentul (CE) nr. 1216/2007
al Comisiei din
18 octombrie
2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr.
509/2006
Art. 286 Durata protecţiei (1) şi (2)

Semestrul I,
2015

Adoptat în II-a
lectură la
13.05.2016 (nr.
437)

Realizat

2015

Adoptat în I-a
lectură la
13.05.2016

Realizat
în partea ce ţine de
Guvern

Trimestrul IV,
2015

Proiectul a
fost transmis
Cancelariei de
Stat prin
scrisoarea
MAI nr.
22/1601 din
23.06.2016.

Realizat
în partea ce ţine de
MAI

Semestrul I,
2016

Dreptul de stabilire
34.

Lege de modificare şi completare a
prevederilor
Legii
nr.200
din
16.07.2010 privind regimul străinilor în
Republica Moldova şi a Legii nr.180
privind migraţia de muncă.

Pentru fiecare sector angajat în
conformitate cu secţiunea 2 (Dreptul
de stabilire) din prezentul capitol şi
ţinând seama de orice rezerve
enumerate în anexele XXVII-A şi
XXVII-E sau în anexele XXVII-C şi
XXVII-G la prezentul acord, fiecare
parte permite antreprenorilor unei alte
părţi să angajeze în cadrul prezenţei
lor comerciale persoane fizice din
cealaltă parte, cu condiţia ca aceşti
angajaţi să facă parte din personalulcheie sau să fie stagiari absolvenţi de
studii superioare, astfel cum sânt
definiţi la articolul 214 din prezentul
Acord.

Regimul vamal şi facilitarea comerţului
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35.

Lege privind serviciul vamal

36.

Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Regulamentului de asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală de
către organele vamale

14.03.2016

Ministerul Finanţelor
(Serviciul Vamal)

Art. 193 (2)

Trimestrul IV,
2015

14.04.2016
prezentarea
proiectului
către
Guvern

Serviciul
Vamal,
Agenţia
de
Stat
pentru
Proprietate
Intelectuală

Art. 201. Protecţia DPI

Trimestrul IV,
2015

Înregistrat în
Parlament cu
nr. 102 la
14.03.2016.
Proiectul HG a
fost aprobat pe
22 iunie 2016

Realizat
în partea ce ţine de
Guvern
Realizat
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