Programul de elaborare al proiectelor de acte normative al
Ministerul Afacerilor Interne pe parcursul anului 2020
Subdiviziunea
responsabilă de
elaborarea proiectului

Actul normativ din
care rezultă
necesitatea elaborării/
Inițiativă
PAG 2020-2023

Denumirea proiectului de act normativ

Termenul
elaborării

1.

Perfecționarea cadrului normativ cu privire la organizarea învățământului și cercetării în
cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”

Martie

2.

Modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în
învățământul superior

Martie

3.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului programului de
modernizare tehnologică a sistemului de siguranță publică și rutieră și Planului de acțiuni
privind implementarea acestuia
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
modificarea Legii nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1145/2018
cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Revizuirea Statutului de patrulare și santinelă a Poliției, a Regulamentului cu privire la
organizarea și desfășurarea activității de supraveghere a traficului rutier și Instrucțiunilor
de utilizare a mijloacelor tehnice cu elaborarea cadrului normativ aferent activității de
patrulare și reacționare
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 2 și nr. 3 ale Hotărîrii
Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei și normelor de echipare cu uniformă
ale polițiștilor”
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 3 și nr. 7 ale Hotărîrii
Guvernului nr. 423/1992 cu privire la asigurarea cu produse alimentare a consumatorilor
speciali
Elaborarea cadrului normativ cu privire la delimitarea clară a competențelor de asigurare a
ordinii și securității publice între Poliție și Carabinieri, precum și celelalte structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniu
Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.79/2006
„Privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin
astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora”
Proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova privind uniforma și însemnele
distinctive ale Inspectoratului General de Carabinieri
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor de asigurare cu echipament a
Inspectoratului General de Carabinieri
Elaborarea normelor privind Registrul de evidență al proceselor-verbale cu privire la
contravenții și modul de ținere al acestuia

Martie

DPPÎ,
Academia „Ștefan cel
Mare”
DPPÎ
Academia „Ștefan cel
Mare”
STI

Aprilie

IGPF

Inițiativă

Aprilie

IGPF

Inițiativă

Aprilie

IGP
DPDOSP
DPPCC

PAG 2020-2023

Mai

DPPÎ
Academia „Ștefan cel
Mare”
DPPÎ
Academia „Ștefan cel
Mare”
DPDOSP
IGC
IGP
IGP

Inițiativă

Nr.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Mai

Iunie

Iunie

Iunie
Iunie
Iunie

DPDOSP
IGC
DPDOSP
IGC
STI

PAG 2020-2023
Inițiativă

Inițiativă

PAG 2020-2023

Legea nr.382 din
06.05.1999
art. 15 alin. (1) al Legii
nr. 219 din 08.11.2018
art. 15 alin. (1) al Legii
nr. 219 din 08.11.2018
Inițiativă

Termenul
elaborării

Nr.

Denumirea proiectului de act normativ

14.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului
nr. 414/2018
Proiectul hotărîrii Guvernului privind normele de asigurare cu uniformă a polițiștilor de
frontieră
Elaborarea și aprobarea Strategiei de consolidare și modernizare a domeniului Tehnologiei
Informației și Comunicații în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Planului de acțiuni
de implementare a acesteia
Elaborarea proiectului de lege cu privire la rezervele de stat și de mobilizare
Modificarea și ajustarea cadrului normativ în vederea aducerii acestuia în concordanță cu
prevederile noii legi cu privire la rezervele de stat și de mobilizare.
Perfecționarea cadrului normativ de evidență a infracțiunilor, a informației criminalistice
și criminologice (Legea nr. 216/2003)
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului
Tehnologii Informaționale
Modificarea cadrului normativ cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie
a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova și a Regulamentului Centrului de Plasament
Temporar al Străinilor
Perfecționarea cadrului normativ privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale
ale funcționarilor publici cu statut special

Decembrie

Modificarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare și
restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravențiilor
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative aferente proceselor de integrare
a străinilor
Elaborarea documentului strategic cu privire la activitățile de asigurare a siguranței
copiilor, elevilor, studenților în instituțiile de educație și adiacentul acestora

August

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind
modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la controlul rezervelor materiale de stat
și de mobilizare
Ajustarea cadrului normativ cu privire la funcționarul public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne (Legea 288/2016 - art.11, 19, 20, 22, 23, art. 53, art. 70 alin.
(4), 71)

Subdiviziunea
responsabilă de
elaborarea proiectului

Actul normativ din
care rezultă
necesitatea elaborării/
Inițiativă
Inițiativă

Iunie

DPDMIFS
IGPF
IGPF

Iunie

STI

Inițiativă

Iunie
Decembrie

SPDRMSM
SPDRMSM

PAG 2020-2023
Inițiativă

Iulie

DPDOSP
STI
STI

PAG 2020-2023

Iulie

DPDMA
BMA

PAG 2020-2023

August

DPPÎ,
autoritățile
administrative și
instituțiile din
subordinea MAI
IGP
DPDOSP
BMA

Inițiativă

Iulie

August
Septembrie

Inițiativă

PAG 2020-2023

PAG 2020-2023
PAG 2020-2023
PAG 2020-2023

Septembrie

DPPCC
DPDOSP
IGP
IGPF

Septembrie

SPDRMSM

PAG 2020-2023

Octombrie

DPPÎ
Academia „Ștefan cel
Mare”
IGSU

PAG 2020-2023

Inițiativă

Nr.

Denumirea proiectului de act normativ

29.

Proiectul de hotărîre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului
nr.460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288/16 privind funcționarul
public cu statut special din cadrul MAI
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 219/2018 cu privire la
Inspectoratul General de Carabinieri, Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor,
legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 112, etc.)
Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea
Guvernului nr. 941/2006, Hotărîrea Guvernului nr. 914/2016, etc).

30.

31.

Termenul
elaborării

Subdiviziunea
responsabilă de
elaborarea proiectului

Actul normativ din
care rezultă
necesitatea elaborării/
Inițiativă
Inițiativă

Decembrie

DPPÎ
IGSU

Decembrie

DPDOSP
IGC

Inițiativă

Decembrie

DPDOSP
IGC

Inițiativă

32.

Automatizarea evidenței contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care
au săvârșit contravenții (SIA „Contravenții”)

Decembrie

DPDSOP
STI

PAG 2020-2023

33.

Ratificarea Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la
Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului
Elaborarea strategiei de dezvoltare a poliției pentru perioada următoare

Decembrie

DPDOSP

PAG 2020-2023

Decembrie

Inițiativă

Ajustarea cadrului normativ cu privire la funcționarul public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne (Legea nr.288/2016, art.12 1 alin.(4), art.42 lit. b), e), art.46
și completarea cu art.461)
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.130/2012 privind regimul armelor și
munițiilor cu destinație civilă
Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.14 la Hotărârea
Guvernului nr.650 din 12.07.2006
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
(Inspectoratul Național de Securitate Publică)
Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (Inspectoratul Național de
Securitate Publică)
Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (incriminarea faptei de ultragiere
a persoanei cu funcție de răspundere, a funcționarului public cu statut special, precum și a
persoanei cu funcție de demnitate publică)
Mecanism național de monitorizare a implementării Convenției Lanzarote elaborat și
aprobat
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Clubului Sportiv
Central „Dinamo”
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Strategiei de consolidare și modernizare a
Trupelor de Carabinieri pentru perioada 2021-2024

Decembrie

DPPCC
DPDOSP
IGP
DPPÎ
IGP

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

DPPCC
DCI
CSC „Dinamo”
DPPÎ
DPDOSP
IGC

Inițiativă

34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

Decembrie
Decembrie

Inițiativă

PAG 2020-2023
PAG 2020-2023

Nr.

Denumirea proiectului de act normativ

Termenul
elaborării

45.

Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de reducere a riscurilor dezastrelor

Decembrie*

46.

Proiectul de lege în vederea scutirii de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica
Moldova a echipelor /modulelor internaționale, din cadrul Mecanismului protecției civile
a Uniunii Europene sau altor state, pentru participare la exercițiile de management al
situațiilor excepționale sau intervenții la lichidarea situațiilor excepționale
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a
Republicii Moldova pentru 2021
Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 78/1994 cu
privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire și plată a pensiilor și
indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor
afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție și sistemului penitenciar
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 282/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile
Elaborarea proiectului Planului de acțiuni pentru anul 2021-2022 privind integrarea
străinilor

Decembrie

47.
48.

49.
50.

Subdiviziunea
responsabilă de
elaborarea proiectului
IGP
IGSU
DAMEP
STI
IGSU
DPDSUE
IGSU
DPDSUE

Actul normativ din
care rezultă
necesitatea elaborării/
Inițiativă

PAG 2020-2023
Inițiativă

Inițiativă

Decembrie

IGSU
DPDSUE
IGSU

Decembrie

IGSU

Inițiativă

Decembrie

DPDMA
BMA

Inițiativă

Decembrie

Inițiativă

51.

Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului și a Planului
de acțiuni pentru implementarea acesteia

Decembrie

DPDMA
BMA

PAG 2020-2023

52.

Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Biroului migrație și azil

Decembrie

BMA
DPDMA

PAG 2020-2023

53.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 20212023 privind implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de
stat pentru perioada 2018-2023
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 297/2017
pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a
Republicii Moldova
Elaborarea Strategiei privind activitatea medicală în MAI, care să stabilească obiectivele
domeniului, structura sistemului medical, locul și rolul componentelor centrale și teritoriale
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Reguli
generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”

Decembrie

DPDMIFS

PAG 2020-2023

Decembrie

IGPF

Inițiativă

Decembrie

SM

Inițiativă

Decembrie

IGP

Inițiativă

Decembrie

IGSU

Inițiativă

54.

55.
56.
57.

Nr.

Denumirea proiectului de act normativ

58.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
organizare și desfășurare a activității stațiilor de salvare pe apă”
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului de reabilitare a
sistemelor de notificare timpurile
Amendarea actelor normative, acordurilor bilaterale în vederea omogenizării prevederilor
legale referitoare la procedura de repatriere, cu implicarea IGSU al MAI, a persoanelor
aflate în situații de dificultate cauzate de probleme grave de sănătate în afara granițelor
Republicii Moldova

59.
60.

Termenul
elaborării

Subdiviziunea
responsabilă de
elaborarea proiectului

Decembrie

IGSU

Actul normativ din
care rezultă
necesitatea elaborării/
Inițiativă
Inițiativă

Decembrie

IGSU

Inițiativă

Decembrie

IGSU

Inițiativă

Termenul de elaborare marcat cu * semnifică o perioadă mai extinsă conform actului din care derivă.

