
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotaririi Guvernului ”Privind Registrul de Stat al actelor 

normative ale autorităților administrației publice locale”  

 

Proiectul  propune mecanismul de realizare a prevederii legale pentru  sporirea 

transparenței în activitatea administrației publice locale de nivelul I și II.   

În urma analizei situației actuale referitor la informarea populației despre actele 

emise/adoptate de către autoritățile publice locale s-a constatat, că acestea, în mare parte, 

nu le publică  sau  le comunică selectiv. Prin urmare, majoritatea actelor nu sînt aduse la 

cunoștința comunității nici printr-un mijloc de informare.  

La fel, o problemă importantă rămîne transparența activității Oficiilor teritoriale ale 

Cancelariei de Stat. 

Pentru uniformizarea cerințelor față de autoritățile publice locale și Oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și obligarea plasării tuturor actelor  

administrative într-un Registru electronic, au fost elaborate trei Regulamente (anexe la 

proiect de hotărîre), care vor reglementa mecanismul de înregistrare, publicare, păstrare, 

evidență  și vizualizare a actelor autorităților publice locale de nivelul I și II: 

1. ”Regulamentul privind Registrul de Stat al actelor normative ale autorităților 

administrației publice locale (Registrul actelor locale)”; 

2. ”Regulamentul cu privire la Registrul intern al actelor emise de autoritatea 

administrației publice locale”; 

3. ”Regulamentul cu privire la Registrul actelor supuse controlului de legalitate de 

către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”.  

Avînd în vedere, că Registrul electronic al actelor locale este structurat în trei  

compartimente ( Registrul de stat al actelor normative ale APL; Registru intern al actelor 

APL; Registrul actelor supuse controlului administrativ), Regulamentele vin să 

stabilească procedura concretă a funcționării și utilizării acestora atît din partea APL, cît 

și din partea autorităților publice centrale, reprezentantului Guvernului în teritoriu și 

tuturor persoanelor interesate.  

Implementarea sistemului informaţional centralizat va permite în regim real 

asigurarea transparenței procesului decizional în activitatea autorităţilor publice locale și 

a Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat.  

Ținînd cont de faptul, că în prezent procesul de monitorizare a actelor din partea 

Cancelariei de Stat este dificil, situația poate fi îmbunătățită prin implementarea 

Registrului electronic, care va permite supravegherea continuă a actului parvenit spre 

control.  

Totodată, proiectul hotărîrii prevede implementarea etapizată a Registrelor 

electronice de către  autoritățile publice locale în termen de 6 și 18 luni de la data intrării 

în vigoare a legii. 
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