
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul  hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normelor de 

asigurare cu uniformă a polițiștilor de frontieră  
Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

Ministerul 

Finanțelor  

Aviz nr. 07/4-

04/322/693 din 

02.08.2019 

 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Proiectul în cauză se susține, cu acoperirea 

cheltuielilor ce vor surveni, din contul și în 

limita alocațiilor prevăzute anual în bugetul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Se acceptă 

Ministerul 

Justiției 

Expertiza 

juridică nr. 

04/8055 din 

07.08.2019 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

La pct. 1, textul „ , conform anexei” se va 

substitui cu textul „(se anexează)”, în 

conformitate cu uzanțele normative. 

Se acceptă 

Proiectul s-a modificat 

conform propunerii 

Lista miniștrilor contrasemnatari urmează a fi 

expusă ținîndu-se cont de prevederile art. 102 

alin. (4) din Constituția Republica Moldova și 

art. 36 alin. (2) din Legea nr. 136/2017 cu privire 

la Guvern, potrivit cărora hotărîrea adoptată de 

Guvern se semnează de Prim-ministru și se 

contrasemnează de miniștrii care au obligația 

punerii acesteia în aplicare și/sau care sunt 

responsabili de domeniile de activitate care intră 

parțial sau integral în obiectul de reglementare al 

actului contrasemnat. 

Viceprim-miniștrii reprezintă o funcție în 

Guvern, instituită pentru coordonarea anumitor 

domenii ale politicii Guvernului, coordonarea 

activității miniștrilor și a ministerelor, a altor 

autorități administrative centrale subordonate 

Guvernului în domeniile de activitate date în 

competență, în conformitate cu art. 25 alin. (2) 

din Legea nr. 136/2017, și care nu este instituită 

pentru conducerea unui minister concret. Astfel, 

în procedura de contrasemnare a hotărîrilor 

Guvernului, în temeiul dispozițiilor legale 

menționate mai sus, miniștrii care potrivit 

structurii generale a Guvernului dețin 

concomitent și funcția de viceprim-ministru, 

contrasemnează hotărârile Guvernului în virtutea 

funcției de ministru. 

În acest context, din proiectul hotărîrii se va 

exclude referința la funcția de viceprim-ministru. 

Nu se acceptă 

Domnul Andrei 

Năstase a fost numit în 

calitate de viceprim-

ministru, ministru al 

afacerilor interne prin 

Decretul Președintelui 

Republicii Moldova 

privind numirea 

Guvernului nr. 1172-

VIII din 08.06.2019  



În parafa de aprobare a anexei, cuvintele „Anexa 

la” urmează a fi substituite cu cuvintele 

„Aprobate prin”. 

Se acceptă 

Proiectul s-a modificat 

conform propunerii 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Raport de 

expertiză 

anticorupție nr. 

EHG19/5985 

din 08.08.2019 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Proiectul supus expertizei a fost plasat pentru 

consultare publică pe pagina web oficială a 

Ministerului Afacerilor Interne, precum și pe 

portalul guvernamental www.particip.gov.md la 

data de 26.07.2019 fiind asigurat accesul părților 

interesate la proiect. Cu toate acestea, proiectul a 

fost remis pentru efectuarea expertizei 

anticorupție la 25.07.2019, respectiv nu a fost 

asigurat termenul de 10 zile lucrătoare pentru 

recepționarea propunerilor și/sau obiecțiilor. 

De asemenea, se remarcă că autorul nu a asigurat 

nici informarea publicului referitor la inițierea 

elaborării prezentului proiect de decizie, nefiind 

respectate cerințele art.9 al Legii nr. 239/2008 

„(1) După inițierea procesului de elaborare a 

deciziei, autoritatea publică va plasa, în terment 

de cel mult 15 zile lucrătoare, anunțul respectiv 

pe pagina web oficială […]”. 

În consecință, considerăm că în procesul de 

promovare a proiectului au fost respectate parțial 

rigorile de asigurare a transparenței decizionale 

stabilite de Legea nr.239/2008 privind 

transparența în procesul decizional. 

Nu se acceptă 

Procedura de plasare a 

proiectului, pentru 

consultare publică, pe 

pagina web oficială a 

Ministerului Afacerilor 

Interne, precum și pe 

portalul guvernamental 

www.particip.gov.md 

s-a respectat și s-a 

efectuat în 

conformitate cu art. 32, 

alin. (3) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la 

actele normative și 

Regulamentul 

Guvernului aprobat 

prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 

610/2018. 

Anunțul privind 

inițierea procesului de 

elaborare a proiectului 

a fost plasat pe pagina 

web oficială a 

Ministerului Afacerilor 

Interne la 20.02.2019 

(https://mai.gov.md/ro/

consultari-publice)  
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