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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative 

 

Prezentul proiect este elaborat cu scopul de a contribui la crearea unui 

instrument normativ adecvat pentru promovarea şi implementarea principiului 

transparenţei procesului decizional la nivelul autorităţilor publice locale, prin 

stabilirea obligativității plasării actelor emise de APL-uri pe platforme 

informaţionale publice, precum şi prin identificarea unor măsuri adecvate în 

vederea responsabilizării APL-urilor întru plasarea actelor emise. 

  Astfel, prin modificările şi completările proiectului dat se propune asigurarea 

accesului cetăţenilor la informaţii publice, sporind transparenţa decizională, 

precum şi prin crearea unor platforme electronice  (Registre electronice). 

Funcţionalitatea platformelor electronice va permite implementarea sistemului 

de circulaţie electronică a actelor administrative, transparenţa procesului de control 

al legalităţii actelor, va duce la excluderea circulaţiei excesive a copiilor actelor 

administrative, ceea ce va reduce considerabil cheltuielile administrative, va 

exclude necesitatea stocării copiilor actelor administrative. 

Elaborarea şi adoptarea sistemului informaţional centralizat Registrul de stat 

al actelor locale va permite monitorizarea în regim mobil şi în timp real de către 

cetăţeni a rezultatului activităţii autorităţilor publice locale, va contribui în 

perspectivă la modernizarea tehnologică şi dezvoltarea abilităților profesionale 

administraţiei publice locale. 

În scopul soluţionării problemelor invocate mai sus şi creării premiselor 

legislative pentru sporirea transparenţei şi responsabilităţii APL-urilor, proiectul 

legii prevede modificări la următoarele acte legislative: Legea nr. 317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, precum şi la Codul contravenţional al 

Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.  

 Modificările şi completările propuse la Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală se referă la stabilirea obligativităţii 

plasării actelor emise de APL-uri în Registrul de stat al actelor locale şi 

introducerea posibilităţii de preluare a actelor de pe platformă de către Oficiile 

teritoriale, întru supunerea controlului de legalitate a acestora. 

Completarea Codului contravenţional se face în scopul asigurării unui 

instrument de constrîngere în vederea respectării de către responsabilii de plasarea 

actelor administrative emise/adoptate ale autorităţilor administraţiei publice locale 

a obligaţiilor stabilite în Legea privind administraţia publică locală, astfel că se 

propune aplicarea sancţiunilor contravenţionale atît în cazul nerespectării 
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termenelor de înregistrare a actelor în Registrul de stat al actelor locale, cît şi în 

cazul neplasării actelor emise/adoptate. 

Se propune ca aceste norme să fie puse în aplicare etapizat în termen de 6, 18 

şi 24 luni de la data intrării în vigoare a legii, doar după ce vor fi asigurate  

ajustările necesare la cadrul normativ, îmbunătăţirea parametrilor tehnici şi 

completarea cu opţiunile necesare să asigure autenticitatea actului plasat, precum şi 

asigurarea şi dotarea tuturor APL-urilor cu tehnică necesară, instruirea personalului 

implicat în plasarea actelor în Registrul de stat al actelor locale. 

 

 

 

Secretar general  adjunct al Guvernului                          Serghei PALIHOVICI 
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