
Anexă 
Anexă 

PROGRAMUL  LEGISLATIV 

de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova,  
pe de o parte, și Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a En$ ergiei Atomice şi statele membre ale acestora,  1

pe de altă parte, pentru anii 2015–2016 

În prezentul Program, abrevierile utilizate au următoarele semnificații: 
AA – Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 

statele membre ale acestora, pe de altă parte; 
PNAAA – Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014–

2016; 
PNAL 2015 – Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015; 
PNAL 2016 – Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016. 

Nr. 
crt.

Proiectul actului 
legislativ naţional și, după caz, 

conţinutul succint

Elemente relevante ale 
AA, PNAAA, PNAL 

2015, PNAL 2016

Instituția  
responsabilă

Termen de 
realizare

Caracterul 
actului 

legislativ

Comisia 
parlamentară 

sesizată în fond

1 2 3 4 5 6 7

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative  
Capacitatea persoanelor fizice

Titlul II art. 3 alin. (2)  
lit. (e) măsura de 
implementare 7 din 
PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei; 
Ministerul Sănătăţii

Sesiunea 
toamnă–
iarnă 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi



%  2
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
reabilitarea victimelor infracţiunilor 
Ajustarea legislaţiei naţionale la 
standardele internaţionale în domeniu 

Titlul II art. 3 alin. (2) lit. 
(e) măsura de 
implementare 9 din 
PNAAA

Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Procuratura Generală; 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei; 
Ministerul Justiţiei

Sesiunea 
toamnă–
iarnă 2016 

Act nou Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia protecţie 
socială, sănătate 
şi familie

Proiectul de lege pentru modificarea 
Constituţiei Republicii Moldova 
Sistemul judecătoresc

Titlul II art. 4 măsura de 
implementare 3 din 
PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Consiliul Superior al 
Magistraturii  

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Constituţiei Republicii 
Moldova  
Reforma Procuraturii

Titlul II art. 4 măsura de 
implementare 6 din 
PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Procuratura Generală

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare 

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative  
Cadrul legislativ conex Legii cu 
privire la Procuratură 

Titlul II art. 4 măsura de 
implementare 7 din 
PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Procuratura Generală

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege pentru completarea 
Constituţiei Republicii Moldova 
Activitatea Avocatului Poporului

Titlul II art. 4 măsura de 
implementare 13 din 
PNAAA

Ministerul Justiţiei Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  3
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind integritatea 
în sectorul public

Titlul II art. 4 măsura de 
implementare 22 din 
PNAAA

Centrul Naţional 
Anticorupţie; 
Ministerul Afacerilor 
Interne; 
Procuratura Generală

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 170-XVI din 19 
iulie 2007 privind statutul ofiţerului 
de informaţii şi securitate 

Titlul II art. 7 măsura de 
implementare 4 din 
PNAAA 

Serviciul de Informaţii 
şi Securitate;  
Ministerul Apărării; 
Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Justiţiei;  
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene; 
Consiliul Suprem de 
Securitate

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

Proiectul de lege privind aprobarea 
Concepţiei securităţii informaţionale a 
Republicii Moldova

Titlul II art. 7 măsura de 
implementare 4 din 
PNAAA 

Serviciul de Informaţii 
şi Securitate;  
Ministerul Apărării; 
Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Justiţiei;  
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene; 
Consiliul Suprem de 
Securitate

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

1 2 3 4 5 6 7



%  4
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind Serviciul 
Naţional de Informaţii al Republicii 
Moldova

Titlul II art. 7 măsura de 
implementare 4 și art. 11 
alin. (2) măsura de 
implementare 14 din 
PNAAA

Serviciul de Informaţii 
şi Securitate; 
Ministerul Apărării;  
Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Justiţiei;  
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene; 
Consiliul Suprem de 
Securitate;  
alte instituţii de stat 
conform competenţelor 
legale

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

Proiectul de lege privind activitatea 
contrainformativă şi activitatea 
informativă externă

Titlul II art. 7 măsura de 
implementare 4 și art. 11 
alin. (2) măsura de 
implementare 14  
din PNAAA

Serviciul de Informaţii 
şi Securitate; 
Ministerul Apărării; 
Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Justiţiei;  
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene; 
Consiliul Suprem de 
Securitate; 
alte instituţii de stat 
conform competenţelor 
legale

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

1 2 3 4 5 6 7



%  5
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
prevenirea şi combaterea terorismului

Titlul II art. 11 măsura de 
implementare 1 și art.11 
alin. (2) măsura de 
implementare 14 din 
PNAAA

Serviciul de Informaţii 
şi Securitate;  
Ministerul Apărării;  
Ministerul Afacerilor 
Interne; 
Ministerul Justiţiei; 
alte instituţii de stat 
conform competenţelor 
legale

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative (art. 
21, 106, 1321 din Codul penal al 
Republicii Moldova nr. 985-XV din            
18 aprilie 2002; art. 202, 203, 204 din 
Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova nr. 122-XV din 
14 martie 2003; art. 17 din Codul 
contravenţional al Republicii Moldova 
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008) 

Titlul II art. 11 alin. (2) 
măsura de implementare 
14 din PNAAA

Ministerul Justiţiei Sesiunea 
primăvară–  
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  6
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind Centrul 
Național pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal 
Revizuirea efectivului-limită al 
Centrului Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal; 
concretizarea atribuţiilor; 
consolidarea capacităţilor 
instituţionale ale acestei autorităţi

Titlul III art. 13 alin. (1) 
măsura de implementare 2 
din PNAAA; anexa I la 
titlul III din AA 

Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal; 
Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; 
Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Procuratura Generală;  
Agenţia 
Naţională pentru 
Reglementare în 
Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia 
Informaţiei

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative 

Titlul III art. 13 alin. (2) 
măsura de implementare 3 
din PNAAA; anexa I la 
titlul III din AA

Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

1 2 3 4 5 6 7



%  7
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 270-XVI din 18 
decembrie 2008 privind azilul în 
Republica Moldova

Titlul III art. 14 alin. (2)  
lit. (b) măsura de 
 implementare 7 din 
PNAAA: 
- Directiva 2011/95/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din           13 
decembrie 2011 privind 
standardele referitoare la 
condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească 
resortisanţii ţărilor terţe 
sau apatrizii pentru a putea 
beneficia de protecţie 
internaţională, la un statut 
uniform pentru refugiaţi 
sau pentru persoanele 
eligibile pentru obţinerea 
de protecţie subsidiară şi la 
conţinutul protecţiei 
acordate; 
- Directiva 2013/32/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 26 iunie 
2013 privind procedurile 
comune de acordare şi 
retragere a protecţiei 
internaţionale; 
- Directiva 2013/33/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 26 iunie 

Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Justiţiei 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  8
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 200 din 16 iulie 
2010 privind regimul străinilor în 
Republica Moldova

Titlul III art. 14 alin. (2)  
lit. (c) măsura de 
implementare 19 din 
PNAAA: 
- Directiva 2008/115/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
16 decembrie 2008 privind 
standardele şi procedurile 
comune aplicabile în 
statele membre pentru 
returnarea resortisanţilor 
ţărilor terţe aflaţi în situaţie 
de şedere ilegală;  
- Directiva 2003/86/CE a 
Consiliului din  
22 septembrie 2003 
privind dreptul la 
reîntregirea familiei; 
- Directiva 2003/109/CE a 
Consiliului din  
25 noiembrie 2003 privind 
statutul resortisanţilor 
ţărilor terţe care sînt 
rezidenţi pe termen lung; 
Pct. 96 din PNAL 2015

Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

1 2 3 4 5 6 7



%  9
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea  
unor acte legislative (Legea  
nr. 180-XVI din 10 iulie 2008  
cu privire la migraţia de muncă, Legea 
nr. 200 din 16 iulie 2010 privind 
regimul străinilor în Republica 
Moldova)

Titlul III art. 14 alin. (2)  
lit. (c) măsura de 
implementare 19 și titlul V 
cap. 6 secțiunea 4 din 
PNAAA 

Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; 
Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 
Familiei

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică; 
Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative  
Revizuirea prevederilor Codului penal 
și Codului contravențional 
pentru a aplica obiectivul sancțiunii 
descurajatoare și pentru a concretiza 
anumite particularităţi privind 
incriminarea actelor de corupţie ce ţin 
de competența Centrului 
Național Anticorupție

Titlul III art. 16 alin. (1)  
lit. (e) măsura de 
implementare 13 din 
PNAAA

Centrul Naţional 
Anticorupţie

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  10
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
(Legea nr. 20-XVI din 3 februarie 
2009 privind prevenirea şi combaterea 
criminalităţii informatice, Legea 
comunicaţiilor electronice  
nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, 
Codul contravenţional al Republicii 
Moldova  
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, 
Legea nr. 264-XVI din  
27 octombrie 2005 cu privire la 
exercitarea profesiunii de medic, 
Codul penal al Republicii Moldova nr. 
985-XV din            18 aprilie 2002, 
Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova nr. 122-XV din            
14 martie 2003, Legea nr. 371-XVI 
din 1 decembrie 2006  
cu privire la asistenţa juridică 
internaţională în materie penală)  
Ajustarea la cadrul juridic 
internaţional; înlăturarea 
deficienţelor constatate în procesul de 
aplicare a prevederilor legale

Titlul III art. 16 alin. (1)  
lit. (g) măsura de 
 implementare 18 din 
PNAAA: 
- Convenţia Consiliului 
Europei privind 
criminalitatea informatică; 
- Convenția Consiliului 
Europei pentru protecția 
copiilor împotriva 
exploatării sexuale și a 
abuzurilor sexuale;  
- Directiva 2011/92/UE a 
Parlamentului European și 
a Consiliului din  
13 decembrie 2011 privind 
combaterea abuzului 
sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei 
infantile și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/
JAI a Consiliului; 
- Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului din  
8 decembrie 2008 privind 
identificarea și desemnarea 
infrastructurilor critice 
europene și evaluarea 
necesității de îmbunătățire 
a protecției acestora

Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Procuratura Generală;  
Serviciul de Informaţii 
şi Securitate

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

1 2 3 4 5 6 7



%  11
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru completarea 
Codului de procedură penală al 
Republicii Moldova  
nr. 122-XV din  
14 martie 2003  
Reglementarea procesului de 
examinare a unui sistem informatic 
sau a unui suport de stocare a datelor 
informatice

Titlul III art. 16 alin. (1)  
lit. (g) măsura de  
implementare 18 din 
PNAAA

Ministerul Afacerilor 
Interne;  
Procuratura Generală; 
Serviciul de Informaţii 
şi Securitate

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

Proiectul de lege cu privire la 
obligația de raportare a actelor de 
corupție și a celor conexe actelor de 
corupție, a faptelor de comportament 
corupțional Implementarea eficientă a 
recomandărilor Grupului de State 
împotriva Corupției (GRECO)

Titlul III art. 16 alin. (2) 
măsura de implementare 
30 din PNAAA

Procuratura Generală; 
Ministerul Justiţiei; 
Comisia Electorală 
Centrală;  
Centrul Naţional 
Anticorupţie

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016  

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

1 2 3 4 5 6 7



%  12
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
(Legea  
nr. 190-XVI din 26 iulie 2007  
cu privire la prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, alte acte legislative 
relevante)

Titlul III art. 18 măsurile 
de implementare 2, 3 şi 6 
și titlul V cap. 6 secțiunea 
5  
subsecțiunea 6 art. 249  
măsura de implementare 2 
din PNAAA: 
- Directiva 2005/60/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din           26 
octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării 
sistemului financiar în 
scopul spălării banilor şi 
finanţării terorismului; 
- Directiva 2006/70/CE a 
Comisiei din 1 august 
2006 de stabilire a 
măsurilor de punere în 
aplicare a Directivei 
2005/60/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului în ceea ce 
priveşte definiţia 
„persoanelor expuse 
politic” şi criteriile tehnice 
de aplicare a procedurilor 
simplificate de precauţie 
privind clientela, precum şi 
de exonerare pe motivul 
unei activităţi financiare 

Centrul Naţional 
Anticorupţie; 
Banca Naţională a 
Moldovei; 
Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare;  
Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Finanţelor; 
Ministerul Economiei

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  13
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 1134-XIII din 
2 aprilie 1997 privind societăţile pe 
acţiuni 

Titlul IV cap. 3 art. 30 din 
PNAAA; anexa II la cap. 3 
din titlul IV al AA: 
- A doua Directivă 77/91/
CEE a Consiliului din           
13 decembrie 1976 de 
coordonare, în vederea 
echivalării, a garanțiilor 
impuse societăților 
comerciale în statele 
membre, în înțelesul 
articolului 58 al doilea 
paragraf din tratat, pentru 
protejarea intereselor 
asociaților sau terților, în 
ceea ce privește 
constituirea societăților 
comerciale pe acțiuni și 
menținerea și modificarea 
capitalului acestora, astfel 
cum a fost modificată prin 
Directiva 92/101/CEE a 
Consiliului şi Directivele 
2006/68/CE şi 2009/109/
CE ale Parlamentului 
European și ale 
Consiliului; 
- Directiva 2011/35/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 5 aprilie 
2011 privind fuziunile 

Ministerul Economiei; 
Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  14
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative 

Titlul IV cap. 3 art. 30 din 
PNAAA; anexa II la cap. 3 
din titlul IV al AA: 
- A treia Directivă 78/855/
CEE a Consiliului din  
9 octombrie 1978 în 
temeiul articolului 54 
alineatul (3) litera (g) din 
tratat, privind fuziunile 
societăților comerciale pe 
acțiuni, astfel cum a fost 
modificată prin Directivele 
2007/63/CE și 2009/109/
CE ale Parlamentului 
European și ale 
Consiliului; 
- A șasea Directivă 82/891/
CEE a Consiliului din  
17 decembrie 1982 în 
temeiul articolului 54 
alineatul (3) litera (g) din 
tratat, privind divizarea 
societăților comerciale pe 
acțiuni, astfel cum a fost 
modificată prin Directivele 
2007/63/CE și 2009/109/
CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului

Ministerul Economiei;  
Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  15
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 
cu privire la ajutorul social

Titlul IV cap. 4 art. 32 lit. 
(a) măsurile de 
implementare 1–4 din 
PNAAA

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
(Legea asistenţei sociale nr. 547-XV 
din  
25 decembrie 2003, Legea  
nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu 
privire la ajutorul social, Legea nr. 
123 din 18 iunie 2010 cu privire la 
serviciile sociale, Codul 
contravenţional al Republicii Moldova 
nr. 218-XVI din          24 octombrie 
2008)

Titlul IV cap. 4 art. 32 lit. 
(a) măsurile de 
implementare 1–4 din 
PNAAA

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2016  
Îmbunătăţirea sustenabilităţii 
financiare a sistemului public de 
asigurări sociale

Titlul IV cap. 4 art. 32 lit. 
(g) măsura de 
implementare 19a din 
PNAAA

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 
1998 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat  
Unificarea formulei de calcul al 
pensiei

Titlul IV cap. 4 art. 32 lit. 
(g) măsura de 
implementare 19c din 
PNAAA

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei

Sesiunea 
toamna–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

1 2 3 4 5 6 7



%  16
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 5-XVI din 9 
februarie 2006 cu privire la asigurarea 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi

Titlul IV cap. 4 art. 37 din 
PNAAA; anexa III la cap. 
4 din titlul IV al AA: 
- Directiva 2004/113/CE a 
Consiliului din  
13 decembrie 2004 de 
aplicare a principiului 
egalităţii de tratament între 
femei şi bărbaţi privind 
accesul la bunuri şi servicii 
şi furnizarea de bunuri şi 
servicii; 
- Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 5 iulie 
2006 privind punerea în 
aplicare a principiului 
egalităţii de şanse şi al 
egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în materie 
de încadrare în muncă şi 
de muncă; 
Pct. 70 din PNAL 2015 

Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 
Familiei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
drepturile omului 
şi relaţii 
interetnice

1 2 3 4 5 6 7



%  17
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
răspunderea operatorilor aerieni şi 
cerinţele de asigurare pentru daunele 
cauzate în legătură cu operaţiunile 
aeriene civile

Titlul IV cap. 5 art. 40 din 
PNAAA; Acordul privind 
spaţiul aerian comun dintre 
Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană: 
- Regulamentul (CE) nr. 
2027/97 al Consiliului din  
9 octombrie 1997 privind 
răspunderea operatorilor 
de transport aerian în caz 
de accidente;  
- Regulamentul (CE) nr. 
785/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din  
21 aprilie 2004 privind 
cerinţele de asigurare a 
operatorilor de transport 
aerian și a operatorilor de 
aeronave 

Ministerul 
Transporturilor  şi 
Infrastructurii 
Drumurilor; 
Autoritatea Aeronautică 
Civilă

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  18
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
Codului civil al Republicii Moldova 
nr. 1107-XV din 6 iunie 2002

Titlul IV cap. 5 art. 40 din 
PNAAA; anexa IV la cap. 
5 din titlul IV al AA: 
- Directiva 2008/122/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
14 ianuarie 2009 privind 
protecţia consumatorilor în 
ceea ce priveşte anumite 
aspecte referitoare la 
contractele privind dreptul 
de folosinţă a bunurilor pe 
durată limitată, la 
contractele privind 
produsele de vacanţă cu 
drept de folosinţă pe 
termen lung, precum şi la 
contractele de revînzare şi 
de schimb

Ministerul Justiției;  
Ministerul Economiei 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  19
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind protecţia 
consumatorilor în legătură cu anumite 
aspecte referitoare la contractele 
privind dreptul de folosinţă a 
bunurilor pe durată limitată, la 
contractele privind produsele de 
vacanţă cu drept de folosinţă pe 
termen lung, precum şi la contractele 
de revînzare şi  
de schimb

Titlul IV cap. 5 art. 40 din 
PNAAA; anexa IV la cap. 
5 din titlul IV al AA: 
- Directiva 2008/122/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din     14 
ianuarie 2009 privind 
protecţia consumatorilor în 
ceea ce priveşte anumite 
aspecte referitoare la 
contractele privind dreptul 
de folosinţă a bunurilor pe 
durată limitată, la 
contractele privind 
produsele de vacanţă cu 
drept de folosinţă pe 
termen lung, precum şi la 
contractele de revînzare şi 
de schimb; 
Pct. 31 din PNAL 2015

Ministerul Justiției; 
Ministerul Economiei 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea  
Legii nr. 412-XV din  
9 decembrie 2004 cu privire  
la statistica oficială

Titlul IV cap. 6 art. 46 alin. 
(1) măsura de 
implementare 2 din 
PNAAA; 
Pct. 63 din PNAL 2015

Biroul Naţional de 
Statistică

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  20
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea  
Legii Curții de Conturi  
nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 

Titlul IV cap. 7 art. 49 şi 
50 și titlul VI cap. 2 art. 
424, 426 și 427 din 
PNAAA

Curtea de Conturi  Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului fiscal nr. 1163-
XIII din 24 aprilie 1997 (titlul III 
„Taxa  
pe valoarea adăugată”;  
titlul V „Administrarea fiscală”)

Titlul IV cap. 8 art. 57 din 
PNAAA; anexa VI la cap. 
8 din titlul IV al AA: 
- Directiva 2006/112/CE a 
Consiliului din 
28 noiembrie 2006 privind 
sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată; 
Pct. 7 din PNAL 2015

Ministerul Finanțelor Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 451-XV din 30 
iulie 2001 privind reglementarea prin 
licențiere  a activității de 
întreprinzător 

Titlul IV cap. 10 art. 62 
din PNAAA

Ministerul Economiei Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege privind 
întreprinderile mici și mijlocii

Titlul IV cap. 10 art. 63 
din PNAAA 

Ministerul Economiei Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  21
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
voucherele inovaționale 

Titlul IV cap. 10 art. 63 lit. 
(b) măsura de 
implementare 21 din 
PNAAA

Academia de Științe 
a Moldovei; 
Agenția pentru inovare 
și transfer tehnologic; 
Organizația pentru 
dezvoltarea sectorului 
întreprinderilor mici și 
mijlocii

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media; Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege cu privire la Fondul 
de inovare şi transfer tehnologic

Titlul IV cap. 10 art. 63 lit. 
(d) măsura de 
implementare 26 din 
PNAAA

Ministerul Economiei; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului cu privire la 
ştiinţă şi inovare al Republicii 
Moldova  nr. 259-XV din 15 iulie 
2004

Titlul IV cap. 10 art. 63 lit. 
(d) măsura de 
implementare 27 din 
PNAAA 

Ministerul Economiei;  
Ministerul Educaţiei;  
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

1 2 3 4 5 6 7



%  22
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
parcurile ştiinţifico-tehnologice şi 
incubatoarele de inovare 

Titlul IV cap. 10 art. 63 lit. 
(d) măsura de 
implementare 28  din 
PNAAA 

Ministerul Economiei;  
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

Proiectul de lege privind finanţarea 
venture

Titlul IV cap. 10 art. 63 lit. 
(d) măsura de 
implementare 45 din  
PNAAA 

Ministerul Economiei; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

1 2 3 4 5 6 7



%  23
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 115-XVI din 9 
iunie 2005 cu privire la producţia 
agroalimentară ecologică

Titlul IV cap. 12 art. 68 lit. 
(f) măsura de 
implementare 12 din 
PNAAA: 
- Regulamentul (CE)  
nr. 834/2007 al Consiliului 
din 28 iunie 2007 privind 
producţia ecologică și 
etichetarea produselor 
ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 2092/91; 
- Regulamentul (CE)  
nr. 889/2008 al Comisiei 
din  
5 septembrie 2008  de 
stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului 
(CE)  
nr. 834/2007 al Consiliului 
privind producţia 
ecologică și etichetarea 
produselor ecologice în 
ceea ce privește producţia 
ecologică, etichetarea și 
controlul; 
- Regulamentul (CE)  
nr. 1235/2008 al Comisiei 
din  
8 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor de 

Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

1 2 3 4 5 6 7



%  24
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Codului funciar nr. 828-
XII din 25 decembrie 1991

Titlul IV cap. 12 art. 68 lit. 
(g) din PNAAA 

Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

Proiectul de lege cu privire la 
controlul de conformitate cu cerințele 
de calitate pentru fructe și legume 
proaspete

Titlul IV cap. 12 art. 70 
din PNAAA; anexa VII la 
cap. 12 din titlul IV al AA;  
Pct. 8 din PNAL 2015

Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 149-XVI din 8 
iunie 2006 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi piscicultura  
Înăsprirea penalităților pentru 
braconaj și pescuit ilicit, precum și 
ajustarea legii respective la 
prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 
2012 privind administrația publică 
centrală de specialitate în aspectele 
ce vizează reorganizarea Serviciului 
Piscicol 

Titlul IV cap. 13 art. 71 
din PNAAA

Ministerul Mediului; 
Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  25
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
și completarea Codului 
contravenţional al Republicii Moldova 
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și 
Codului penal al Republicii Moldova  
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002  
Înăsprirea penalităților pentru 
încălcarea legislației în domeniul 
protecției mediului și al utilizării 
resurselor naturale

Titlul IV cap. 13 art. 71 și 
cap. 16 din PNAAA: 
- Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din           19 
noiembrie 2008 privind 
protecţia mediului prin 
intermediul dreptului 
penal; 
Pct. 38 din PNAL 2015

Ministerul Mediului; 
Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice 

1 2 3 4 5 6 7



%  26
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la energia 
electrică 

Titlul IV cap. 14 art. 79 
din PNAAA; anexa VIII la 
cap. 14 din titlul IV al AA:  
- Directiva 2009/72/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 13 iulie 
2009 privind normele 
comune pentru piaţa 
internă a energiei electrice 
și de abrogare a Directivei 
2003/54/CE; 
- Regulamentul (CE)  
nr. 714/2009 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
13 iulie 2009 privind 
condiţiile de acces la reţea 
pentru schimburile 
transfrontaliere de energie 
electrică și de abrogare a 
Regulamentului (CE)  
nr. 1228/2003;  
Pct. 25 din PNAL 2015

Ministerul Economiei Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  27
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la gazele 
naturale 

Titlul IV cap. 14 art. 79 
din PNAAA; anexa VIII la 
cap. 14 din titlul IV al AA: 
- Directiva 2009/73/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 13 iulie 
2009 privind normele 
comune pentru piaţa 
internă în sectorul gazelor 
naturale și de abrogare a 
Directivei 2003/55/CE; 
- Regulamentul (UE)  
nr. 994/2010 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
20 octombrie 2010 privind 
măsurile de garantare a 
securităţii aprovizionării 
cu gaze naturale şi de 
abrogare a Directivei 
2004/67/CE a Consiliului;  
- Regulamentul (CE)  
nr. 715/2009 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
13 iulie 2009 privind 
condiţiile de acces la 
reţelele pentru transportul 
gazelor naturale și de 
abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1775/2005;  

Ministerul Economiei Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  28
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind stocurile de 
petrol obligatorii 

Titlul IV cap. 14 art. 77 lit. 
(e) măsura de 
implementare 7 și     art. 
79 din PNAAA; 
anexa VIII la cap. 14 din 
titlul IV al AA: 
- Directiva 2009/119/CE a 
Consiliului din           14 
septembrie 2009 privind 
obligația statelor membre 
de a menține un nivel 
minim de rezerve de țiței 
și/sau de produse 
petroliere 

Ministerul Economiei Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege pentru aderarea la 
Acordul privind adoptarea de condiții 
uniforme de omologare și 
recunoaștere reciprocă a omologării 
echipamentelor și pieselor vehiculelor 
cu motor, adoptat la Geneva la 20 
martie 1958

Titlul IV cap. 15 art. 81 lit. 
(e) din PNAAA 

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia politică 
externă și 
integrare 
europeană; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege cu privire la aderarea 
la Convenția privind transporturile 
internaționale feroviare (COTIF), 
semnată la Berna la 9 mai 1980 

Titlul IV cap. 15 art. 81 lit. 
(e) din PNAAA

Ministerul 
Transporturilor  şi 
Infrastructurii 
Drumurilor

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia politică 
externă și 
integrare 
europeană; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  29
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
(Legea               nr. 599-XIV din 30 
septembrie 1999 pentru aprobarea 
Codului navigaţiei maritime 
comerciale al Republicii Moldova – 
referitor la crearea şi atribuţiile 
Agenţiei Navale a Republicii 
Moldova; Legea nr. 131 din 8 iunie 
2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător – referitor 
la substituirea Instituţiei publice 
„Căpitănia portului Giurgiuleşti” cu 
Agenţia Navală  
a Republicii Moldova; Legea  
nr. 160 din 22 iulie 2011 privind 
reglementarea prin autorizare a 
activităţii de întreprinzător – referitor 
la substituirea Instituţiei publice 
„Căpitănia portului Giurgiuleşti” şi 
Î.S. „Registru Naval” cu Agenţia 
Navală a Republicii Moldova)

Titlul IV cap. 15 art. 85 
din PNAAA; anexa X la 
cap. 15 din titlul IV al AA 
și anexa  XXVIII-D la AA: 
- Directiva 2009/21/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
23 aprilie 2009 privind 
respectarea obligațiilor 
statelor de pavilion; 
- Regulamentul (CE)  
nr. 392/2009 al 
Parlamentului European și 
al Consiliului din  
23 aprilie 2009 privind 
răspunderea în caz de 
accident a transportatorilor 
de persoane pe mare; 
- Directiva 2008/106/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
19 noiembrie 2008 privind 
nivelul minim de formare a 
navigatorilor

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  30
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 176 din 12 iulie 
2013 privind transportul naval intern 
al Republicii Moldova

Titlul IV cap. 15 art. 85 
din PNAAA; anexa X la 
cap. 15 din titlul IV al AA 
și anexa  XXVIII-D la AA: 
- Directiva 96/75/CE a 
Consiliului din           19 
noiembrie 1996 privind 
sistemele de navlosire şi de 
stabilire a preţurilor în 
transportul naţional şi 
internaţional pe căile 
navigabile interioare în 
Comunitate; 
- Directiva 2008/68/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
24 septembrie 2008 
privind transportul interior 
de mărfuri periculoase; 
- Directiva 2005/44/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
7 septembrie 2005 privind 
serviciile de informaţii 
fluviale (RIS) armonizate 
pe căile navigabile 
interioare de pe teritoriul 
Comunităţii; 
Pct. 85 din PNAL 2015

Ministerul 
Transporturilor  şi 
Infrastructurii 
Drumurilor

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  31
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiect de lege pentru aderarea 
Republicii Moldova la Convenția 
privind munca în domeniul maritim 
(MLC 2006), adoptată la 23 februarie 
2006 la Geneva 

Titlul IV cap. 15 art. 85 
din PNAAA

Ministerul 
Transporturilor  şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia politică 
externă și 
integrare 
europeană; 
Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul Codului funciar Titlul IV cap. 16 art. 89 lit. 
(b) măsura de 
implementare 11 din 
PNAAA 

Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare; 
Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru; 
Ministerul Mediului

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

Proiectul de lege privind calitatea apei 
potabile 

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 98/83/CE a 
Consiliului din  
3 noiembrie 1998 privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman, 
modificată prin 
Regulamentul (CE)  
nr. 1882/2003 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului

Ministerul Sănătăţii; 
Ministerul Mediului

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  32
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind deşeurile  
Noi reglementări în domeniul 
managementului deşeurilor; 
promovarea principiului 
responsabilităţii  producătorului şi 
consumătorului pentru colectarea și 
eliminarea  deşeurilor

Titlul IV cap. 16 art. 91 și 
titlul V cap. 3        art. 173 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA și anexa 
XVI la AA: 
- Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
19 noiembrie 2008 privind 
deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive; 
- Directiva 2011/65/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 8 iunie 
2011 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 organici 
persistenţi și de modificare 
a Directivei 79/117/CEE 

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  33
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind accesul la 
informațiile de mediu  
Noi reglementări privind accesul 
publicului la informația despre mediu, 
care să stimuleze implicarea mai 
activă a comunității în protecția 
mediului și adoptarea deciziilor în 
domeniu

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
28 ianuarie 2003 privind 
accesul publicului la 
informațiile despre mediu 
şi de abrogare a Directivei 
90/313/CEE a Consiliului

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

Proiectul de lege privind evaluarea 
strategică de mediu Introducerea unui 
nou instrument de prevenire sau 
diminuare a impactului negativ 
asupra mediului şi sănătăţii populaţiei 
în procesul de luare a deciziilor 
asupra documentelor de politici 
planificate 

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 2001/42/CE a 
Parlamentului European și 
a Consiliului din 27 iunie 
2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri 
și programe asupra 
mediului

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  34
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
și completarea unor acte legislative  
Aducerea prevederilor unor acte 
legislative în concordanță cu  
prevederile Legii nr. 86 din  
29 mai 2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului 

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 2011/92/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
13 decembrie 2011 privind 
evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului

Ministerul Mediului Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act de 
modificare

Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii regnului animal nr. 439-XIII din 
27 aprilie 1995

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor 
sălbatice; 
Pct. 39 din PNAL 2015

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  35
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Legea regnului animal 
nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995  
Modificări în Regulamentul 
gospodăriei cinegetice – privind 
reglementarea  activității cinegetice 
pe terenul proprietate privată, care se 
va efectua doar cu consimţămîntul în 
scris al proprietarului, al asociaţiei de 
proprietari sau al persoanei special 
mandatate de aceştia

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră 
sălbatică; 
- Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor 
sălbatice 

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  36
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
(Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 
februarie 2009, Legea nr. 160 din 22 
iulie 2011 privind reglementarea prin 
autorizare a activităţii de 
întreprinzător)  
Introducerea în Nomenclatorul 
actelor permisive a Agenţiei pentru 
Geologie și Resurse Minerale şi a 
Comisiei de stat pentru rezervele de 
substanţe minerale utile – autorităţi 
care vor elibera persoanelor fizice şi 
juridice Avizul expertizei de stat a 
informaţiei geologice privind subsolul 
și Avizul expertizei de stat a rezervelor 
de substanţe minerale utile, acte care 
vor permite introducerea rezervelor de 
substanţe minerale utile în balanţa de 
stat şi excluderea acestora din balanţa 
de stat sau trecerea la pierderi din 
balanţa de stat şi balanţa 
întreprinderilor miniero-extractive

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 2006/21/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
15 martie 2006 privind 
gestionarea deşeurilor din 
industriile extractive şi de 
modificare a Directivei 
2004/35/CE  

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  37
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative 
(Legea regnului vegetal nr. 239-XVI 
din  
8 noiembrie 2007 și Legea  
nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007  
cu privire la rețeaua ecologică)

Titlul IV cap. 16 art. 91 
din PNAAA; anexa XI la 
cap. 16 din AA: 
- Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din  
21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică;  
Pct. 30 și 31 din PNAL 
2016

Ministerul Mediului Sesiunea  
toamnă–

iarnă 2016 

Act de 
modificare 

Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  38
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
şi completarea Legii comunicaţiilor 
electronice nr. 241-XVI din 15 
noiembrie 2007 

Titlul IV cap. 18 art. 99 lit. 
(b) măsura de 
implementare 3 din 
PNAAA; anexa XXVIII-B 
la AA: 
- Directiva 2002/19/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 martie 
2002 privind accesul la 
reţelele de comunicaţii 
electronice şi la 
infrastructura asociată,  
precum şi interconectarea 
acestora; 
- Directiva 2002/20/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 martie 
2002 privind autorizarea 
reţelelor şi serviciilor de 
comunicaţii electronice; 
- Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 martie 
2002 privind un cadru de 
reglementare comun 
pentru reţelele şi serviciile 
de comunicaţii electronice;   
- Directiva 2002/22/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din 7 martie 
2002 privind serviciul 

Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; 
Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice 
şi Tehnologia 
Informaţiei

Sesiunea 
primăvară– 
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  39
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind dezvoltarea 
regională în Republica Moldova

Titlul IV cap. 20  
art. 107 alin. (1) măsura de 
implementare 1 din 
PNAAA

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

Proiectul de lege privind aprobarea 
Strategiei naționale de dezvoltare 
regională 
Ajustarea cadrului normativ şi 
strategic al politicii de dezvoltare 
regională în Republica Moldova la cel 
comunitar

Titlul IV cap. 20  
art. 107 alin. (1) măsura de 
implementare 1 din 
PNAAA 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

Proiectul de lege cu privire la tineret Titlul IV cap. 23  
art. 125 măsura de 
implementare 1 din 
PNAAA

Ministerul Tineretului şi 
Sportului

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

1 2 3 4 5 6 7



%  40
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind mormintele 
şi operele comemorative de război

Titlul IV cap. 25  
art. 132 măsura de 
implementare 3 din 
PNAAA

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor; 
autorităţile 
administrației publice 
locale

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

Proiectul de lege privind protejarea 
monumentelor istorice

Titlul IV cap. 25  
art. 132 măsura de 
implementare 3 din 
PNAAA

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor; 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

Proiectul de lege cu privire la 
biblioteci 

Titlul IV cap. 25  
art. 132 măsura de 
implementare 3 din 
PNAAA

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor; 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

1 2 3 4 5 6 7



%  41
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul legii muzeelor Titlul IV cap. 25  
art. 132 măsura de 
implementare 3 din 
PNAAA

Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor; 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

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

Titlul IV cap. 25  
art. 132 lit. (e) măsura de 
implementare 27 din 
PNAAA; anexa XIV la 
cap. 25 din titlul IV al AA: 
- Directiva 2010/13/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte 
cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul 
statelor membre cu privire 
la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale

Consiliul Coordonator 
al Audiovizualului

Sesiunea 
primăvară–  
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

1 2 3 4 5 6 7



%  42
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
modificarea art. 1751 din Codul penal 
al Republicii Moldova  
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 
Prevenirea şi combaterea abuzului şi 
exploatării sexuale online a copiilor

Titlul IV cap. 27  
art. 137 măsura de 
implementare 2 din 
PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Ministerul Afacerilor 
Interne; 
Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; 
Serviciul de Informaţii 
şi Securitate; 
Procuratura Generală

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege privind 
indemnizațiile pentru creşterea 
copiilor

Titlul IV cap. 27  
art. 138 lit. (d) măsura de 
implementare 29 din 
PNAAA

Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și 
Familiei

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

Proiectul de lege privind organismele 
modificate genetic  
Asigurarea reglementării regimului de 
obţinere, testare, utilizare, 
comercializare a organismelor 
modificate genetic şi a produselor 
rezultate din acestea, astfel încît 
aceste activităţi să se desfăşoare în 
deplină siguranţă pentru sănătatea 
umană şi pentru mediu

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- Directiva 2001/18/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
12 martie 2001 privind 
diseminarea deliberată în 
mediu a organismelor 
modificate genetic și de 
abrogare a Directivei 
90/220/CEE a Consiliului

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice; 
Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

1 2 3 4 5 6 7



%  43
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind substanţele 
chimice

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- Regulamentul (CE)  
nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei 
Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a 
Directivei 1999/45/CE și 
de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE)  
nr. 1488/94 al Comisiei, 
precum și a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului 
și a Directivelor 91/155/
CEE, 93/67/CEE, 93/105/
CE și 2000/21/CE ale 
Comisiei; 
- Regulamentul (CE) nr. 
440/2008 al Comisiei din 
30 mai 2008 de stabilire a 
metodelor de testare în 

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  44
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind controlul 
asupra riscului de accidente majore 
care implică substanţe periculoase

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- Directiva 2004/10/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din           11 
februarie 2004 privind 
armonizarea actelor cu 
putere de lege şi actelor 
administrative referitoare 
la aplicarea principiilor 
bunei practici de laborator 
şi verificarea aplicării 
acestora la testele efectuate 
asupra substanţelor 
chimice; 
- Directiva 2004/9/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
11 februarie 2004 privind 
inspecţia şi verificarea 
bunei practici de laborator 
(BPL); 
- Regulamentul (UE)  
nr. 528/2012 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziţie pe 
piaţă şi utilizarea 
produselor biocide; 

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

1 2 3 4 5 6 7



%  45
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
Legii nr. 92  din   
26 aprilie 2012 cu privire la 
dispozitivele medicale

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- 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; 
Pct. 56 din PNAL 2015

Ministerul Sănătăţii Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare 

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

1 2 3 4 5 6 7



%  46
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu 
privire la circulaţia substanţelor 
narcotice  
şi psihotrope şi a precursorilor

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- Regulamentul (СЕ)  
nr. 273/2004 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
11 februarie 2004  privind 
precursorii drogurilor; 
Pct. 57 din PNAL 2015

Ministerul Sănătăţii Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

1 2 3 4 5 6 7



%  47
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind modificarea 
Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu 
privire la activitatea farmaceutică şi a 
Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 
1997 cu privire la medicamente

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- Directiva 2001/83/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod 
comunitar cu privire la 
medicamentele de uz 
uman; 
- Regulamentul (CE)  
nr. 2141/96 al Comisiei din 
7 noiembrie 1996 privind 
examinarea unei cereri de 
transfer a unei autorizaţii 
de introducere pe piață a 
unui medicament care intră 
în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 
2309/93 al Consiliului;  
- Directiva 2001/82/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod 
comunitar cu privire la 
produsele medicamentoase 
veterinare; 
- Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 al 

Ministerul Sănătăţii Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie

1 2 3 4 5 6 7



%  48
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 
2007 privind activitatea sanitar-
veterinară

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA: 
- Directiva 2001/82/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod 
comunitar cu privire la 
produsele medicamentoase 
veterinare; 
- Directiva 2006/130/CE a 
Comisiei din  
11 decembrie 2006 de 
punere în aplicare a 
Directivei 2001/82/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului în ceea ce 
priveşte stabilirea 
criteriilor privind 
derogarea de la cerinţa 
unei prescripţii veterinare 
pentru anumite produse 
medicamentoase veterinare 
destinate animalelor de la 
care se obţin produse 
alimentare; 
- Regulamentul (CE)  
nr. 1662/95 al Comisiei din 
7 iulie 1995 de stabilire a 
anumitor dispoziţii de 

Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare; 
Agenția Națională 
pentru Siguranța 
Alimentelor

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

1 2 3 4 5 6 7



%  49
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
aprobarea Codului urbanismului şi 
construcţiilor

Titlul V cap. 3 art. 173 din 
PNAAA; anexa XVI la 
AA:  
- Regulamentul (UE)  
nr. 305/2011 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
9 martie 2011 de stabilire a 
unor condiţii armonizate 
pentru comercializarea 
produselor pentru 
construcţii şi de abrogare a 
Directivei 89/106/CEE a 
Consiliului

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice

Proiectul de lege privind zootehnia Titlul V cap. 4 art. 181 din 
PNAAA; anexa XXVII la 
AA 

Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare;  
Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa 
Alimentelor

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 113 din 18 mai 
2012 cu privire la stabilirea 
principiilor şi a cerinţelor generale ale 
legislaţiei privind siguranţa 
alimentelor

Titlul V cap. 4 art. 181 din 
PNAAA; anexa XXVII la 
AA

Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare;  
Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa 
Alimentelor

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

1 2 3 4 5 6 7



%  50
       A n e x ă 
(continuare) 

Legea pentru modificarea Legii nr. 
119-XV din 22 aprilie 2004  
cu privire la produsele de uz 
fitosanitar şi la fertilizanţi

Titlul V cap. 4           art. 
181 din PNAAA: 
- Regulamentul (CE)  
nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare şi 
de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE şi 91/414/
CEE ale Consiliului; 
- Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
21 octombrie 2009 de 
stabilire a unui cadru de 
acţiune comunitară în 
vederea utilizării durabile 
a pesticidelor; 
Pct. 12 din PNAL 2015

Agenția Națională 
pentru Siguranța 
Alimentelor

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

1 2 3 4 5 6 7



%  51
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind serviciul în 
organele vamale  
Implementarea Strategiei de 
reformare a sistemului de 
management al personalului

Titlul V cap. 5 art. 193 
alin. (2) măsura de 
implementare 31 din 
PNAAA

Serviciul Vamal Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi; 
Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative ce 
vizează politica bugetară, fiscală și 
vamală pentru anul 2016 
Introducerea modificărilor privind 
plata pentru poluarea mediului, ce 
constau în excluderea mecanismului 
de achitare în posturile vamale a 
plăților pentru mărfurile importate 
care, în procesul utilizării, cauzează 
poluarea mediului și în stabilirea unui 
nou mecanism de încasare și de 
control al încasării acestor plăți pe 
teritoriul țării

Titlul V cap. 5 art. 195 
alin. (1) din PNAAA

Ministerul Mediului Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  52
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
caracterul definitiv al decontării în 
sistemele de plăţi şi de decontare a 
instrumentelor financiare  
Proiectul reglementează finalitatea 
decontărilor în sistemele de plăți și de 
decontare a instrumentelor financiare, 
efectele procedurii de insolvabilitate 
împotriva unui participant la sistem, 
drepturile și obligațiile care decurg 
din sau în legătură cu participarea sa 
la un sistem, precum și drepturile 
deținătorilor de garanții în cazul 
insolvabilităţii furnizorului de 
garanții

Titlul V cap. 6 secţiunea 5 
subsecţiunea 6 art. 249 din 
PNAAA; anexa XXVIII-A 
la AA: 
- Directiva 98/26/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
19 mai 1998 privind 
caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de 
plăţi şi de decontare a 
titlurilor de valoare, astfel 
cum a fost modificată prin 
Directiva 2009/44/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului 

Banca Naţională a 
Moldovei; 
Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare; 
Ministerul Economiei; 
Ministerul Finanţelor; 
Ministerul Justiției 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  53
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
contractele de garanţie financiară  
Proiectul reglementează regimul 
juridic aplicabil contractelor de 
garanție financiară și garanțiilor 
financiare, punerea la dispoziție și 
executarea garanțiilor financiare, 
dreptul de utilizare a garanțiilor 
financiare, recunoașterea contractelor 
de garanție financiară cu transfer de 
proprietate și a clauzelor de 
compensare cu exigibilitate imediată, 
neaplicarea anumitor dispoziții în 
materie de insolvabilitate și legea 
aplicabilă unor aspecte referitoare la 
garanțiile financiare

Titlul V cap. 6 secţiunea 5 
subsecţiunea 6 art. 249 din 
PNAAA; anexa XXVIII-A 
la AA: 
- Directiva 2002/47/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
6 iunie 2002 privind 
contractele de garanţie 
financiară, astfel cum a 
fost modificată prin 
Directiva 2009/44/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului

Banca Naţională a 
Moldovei; 
Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare; 
Ministerul Economiei; 
Ministerul Finanţelor; 
Ministerul Justiției 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  54
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative 
(Legea instituțiilor financiare nr. 550-
XIII din  
21 iulie 1995, Codul civil al 
Republicii Moldova nr. 1107-XV din 
6 iunie 2002, Legea insolvabilității nr. 
149 din  
29 iunie 2012, Legea nr. 171 din 11 
iulie 2012 privind piața de capital, 
Legea nr. 62-XVI din  
21 martie 2008 privind reglementarea 
valutară)  
Aducerea legislației în vigoare în 
concordanță cu prevederile legilor 
nou-elaborate (Legea cu privire la 
caracterul definitiv al decontării în 
sistemele de plăţi şi de decontare a 
instrumentelor financiare, Legea cu 
privire la contractele de garanţie 
financiară)

Titlul V cap. 6 secţiunea 5 
subsecţiunea 6 art. 249 și 
cap. 7 art. 267 din 
PNAAA; anexa XXVIII-A 
la AA: 
- Directiva 98/26/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
19 mai 1998 privind 
caracterul definitiv al 
decontării în sistemele de 
plăţi şi de decontare a 
titlurilor de valoare, astfel 
cum a fost modificată prin 
Directiva 2009/44/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului; 
- Directiva 2002/47/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
6 iunie 2002 privind 
contractele de garanţie 
financiară, astfel cum a 
fost modificată prin 
Directiva 2009/44/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului

Banca Naţională a 
Moldovei; 
Comisia Națională a 
Pieței Financiare; 
Ministerul Economiei; 
Ministerul Finanțelor; 
Ministerul Justiției

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia 
economie, buget 
şi finanţe; 
Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  55
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind securitatea 
aeronautică

Titlul V cap. 6 secțiunea 5 
subsecțiunea 7 art. 252 din 
PNAAA; anexa III la 
Acordul privind spaţiul 
aerian comun dintre 
Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană: 
- Regulamentul (CE)  
nr. 300/2008 al 
Parlamentului European şi 
al Consiliului din  
11 martie 2008 privind 
norme comune în 
domeniul securităţii 
aviaţiei civile şi de 
abrogare a Regulamentului 
(CE)  
nr. 2320/2002; 
- Regulamentul (UE)  
nr. 1254/2009 al Comisiei 
din  
18 decembrie 2009 de 
stabilire a criteriilor care să 
permită statelor membre să 
deroge de la standardele de 
bază comune privind 
securitatea aviaţiei civile şi 
să adopte măsuri de 
securitate alternative; 
- Regulamentul (UE)  
nr. 72/2010 al Comisiei din 

Ministerul 
Transporturilor  şi 
Infrastructurii 
Drumurilor 

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016 

Act nou Comisia 
securitate 
naţională, apărare 
şi ordine publică 

1 2 3 4 5 6 7



%  56
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul Codului aerian Titlul V cap. 6 secțiunea 5 
subsecțiunea 7 art. 252 din 
PNAAA; anexa III la 
Acordul privind spaţiul 
aerian comun dintre 
Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană

Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Drumurilor; 
Autoritatea Aeronautică 
Civilă

Sesiunea  
primăvară–
vară 2016 

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  57
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 
2010 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe

Titlul V cap. 9 secțiunea 2 
subsecțiunea 1 art. 286 din 
PNAAA: 
- Directiva 2006/116/CE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
12 decembrie 2006 privind 
durata de protecție a 
dreptului de autor și a 
anumitor drepturi conexe;  
- Directiva 2014/26/UE a 
Parlamentului European şi 
a Consiliului din  
26 februarie 2014 privind 
gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe și 
acordarea de licențe 
multiteritoriale pentru 
drepturile asupra operelor 
muzicale pentru utilizare 
online pe piața internă; 
Pct. 61 din PNAL 2015

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016  

Act de 
modificare

Comisia cultură, 
educaţie, 
cercetare, tineret, 
sport şi mass-
media

1 2 3 4 5 6 7



%  58
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea  
unor acte legislative             (Legea  nr. 
1456-XII 
din 25 mai 1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică,   
Legea nr. 1409-XIII din             17 
decembrie 1997 cu privire la 
medicamente, Legea nr. 119-XV din 
22 aprilie 2004 cu privire la produsele 
de uz fitosanitar și la fertilizanți)  
Reglementarea protecției și asigurării 
confidențialității datelor testării în 
cadrul procedurilor de înregistrare a 
produselor farmaceutice, agrochimice 
și fitosanitare, în special în vederea 
stabilirii limitelor temporale de 
protecție a acestor date

Titlul V cap. 9 secțiunea 2 
subsecțiunea 5 din 
PNAAA  

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia protecție 
socială, sănătate 
și familie; 
Comisia 
administrație 
publică, 
dezvoltare 
regională, mediu 
și schimbări 
climatice; 
Comisia 
agricultură şi 
industrie 
alimentară

1 2 3 4 5 6 7

https://mfa.md/owa/UrlBlockedError.aspx
https://mfa.md/owa/UrlBlockedError.aspx


%  59
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege privind declararea 
averii şi intereselor personale  
Obligația declarării averii și 
intereselor personale de către  
persoanele cu funcții de demnitate 
publică, personalul din cabinetul 
persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică, de către judecători, 
procurori, funcționari publici şi de 
către alte persoane care exercită o 
funcție publică; modul de declarare şi 
de exercitare a controlului asupra 
averii acestor persoane; modul de 
declarare şi de soluţionare a 
conflictului de interese; 
incompatibilităţi şi restricţii

Titlul VI cap. 2 art. 420 
măsura de implementare 2 
din PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Comisia Naţională de 
Integritate; 
Centrul Naţional 
Anticorupţie

Sesiunea 
primăvară–  
vară 2016 

Act nou Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege cu privire la Centrul 
Național de Integritate Organizarea, 
atribuţiile, împuternicirile, precum şi 
alte aspecte relevante pentru 
activitatea Centrului Național de 
Integritate, procedura de control al 
averilor și intereselor personale, al 
respectării regimului juridic al 
conflictului de interese, al 
incompatibilităţii și restricțiilor

Titlul VI cap. 2 art. 420 
măsura de implementare 2 
din PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Comisia Naţională de 
Integritate; 
Centrul Naţional 
Anticorupţie

Sesiunea 
primăvară–  
vară 2016 

Act nou Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  60
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative 
(Codul contravenţional al Republicii 
Moldova nr. 218-XVI din  
24 octombrie 2008, Codul penal al 
Republicii Moldova  
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, Codul 
de procedură civilă al Republicii 
Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 
și alte acte legislative relevante)  
Ajustarea cadrului legislativ la 
prevederile legilor nou-elaborate 
(Legea privind declararea averii şi 
intereselor personale, Legea cu 
privire la Centrul Național de 
Integritate)

Titlul VI cap. 2 art. 420 
măsura de implementare 2 
din PNAAA

Ministerul Justiţiei; 
Comisia Naţională de 
Integritate; 
Centrul Naţional 
Anticorupţie

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016 

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  61
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege cu privire la 
inspectarea financiară 

Titlul VI cap. 2 art. 429 și 
432 din PNAAA; anexa 
XXXV la AA: 
- Convenţia privind 
protejarea intereselor 
financiare ale 
Comunităţilor Europene 
din 26 iulie 1995; 
- Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al 
Consiliului din           18 
decembrie 1995 privind 
protecţia intereselor 
financiare ale 
Comunităţilor Europene; 
Pct. 6 din PNAL 2015

Ministerul Finanțelor Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  62
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea 
Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 
cu privire la prevenirea şi combaterea 
corupţiei  
Revizuirea Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea corupţiei 
pentru a o aduce în concordanță cu 
prevederile Convenţiei privind 
protejarea intereselor financiare ale 
Comunităților Europene, Protocolului 
la Convenția 
privind protejarea intereselor 
financiare ale Comunităților 
Europene, celui de-Al doilea Protocol 
la Convenția privind protejarea 
intereselor financiare ale 
Comunităților Europene

Titlul VI cap. 2 art. 429 şi 
432 din PNAAA; anexa 
XXXVI la AA: 
- Convenţia privind 
protejarea intereselor 
financiare ale 
Comunităților Europene 
din 26 iulie 1995; 
- Protocolul la Convenția 
privind protejarea 
intereselor financiare ale 
Comunităților Europene; 
- cel de-Al doilea Protocol 
la 
Convenția privind 
protejarea intereselor 
financiare ale 
Comunităților Europene

Centrul Naţional 
Anticorupţie; 
Ministerul Afacerilor 
Interne; 
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene; 
Grupul de lucru 
responsabil de aplicarea 
corectă a prevederilor 
din AA privind 
prevenirea şi 
combaterea fraudelor în 
gestionarea fondurilor 
Uniunii Europene

Sesiunea 
primăvară–  
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

1 2 3 4 5 6 7



%  63
       A n e x ă 
(continuare) 

Proiectul de lege pentru modificarea 
Codului penal al Republicii Moldova 
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 
Revizuirea Codului penal al 
Republicii Moldova pentru a-1 aduce 
în concordanță cu prevederile 
Convenţiei privind protejarea 
intereselor financiare ale 
Comunităților Europene, Protocolului 
la Convenția privind protejarea 
intereselor financiare ale 
Comunităților Europene, celui de-Al 
doilea Protocol la Convenția privind 
protejarea intereselor financiare ale 
Comunităților Europene

Titlul VI cap. 2 art. 429 şi 
432 din PNAAA; anexa 
XXXVI la AA: 
- Convenţia privind 
protejarea intereselor 
financiare ale 
Comunităților Europene 
din 26 iulie 1995; 
- Protocolul la Convenția 
privind protejarea 
intereselor 
financiare ale 
Comunităților Europene; 
- cel de-Al doilea Protocol 
la Convenția privind 
protejarea 
intereselor financiare ale 
Comunităților Europene

Centrul Naţional 
Anticorupţie; 
Ministerul Afacerilor 
Interne; 
Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene; 
Grupul de lucru 
responsabil de aplicarea 
corectă a prevederilor 
din AA privind 
prevenirea şi 
combaterea fraudelor în 
gestionarea fondurilor 
Uniunii Europene

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act de 
modificare

Comisia juridică, 
numiri şi 
imunităţi

Proiectul de lege cu privire la banca-
punte (bridge-bank)

Pct. 8 acțiunea 8.7 din 
Foaia de parcurs privind 
agenda de reforme 
prioritare 

Banca Națională a 
Moldovei 

Sesiunea 
primăvară–
vară 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

Proiectul de lege cu privire la 
Depozitarul central unic al valorilor 
mobiliare  

Pct. 8 acțiunea 8.8 din 
Foaia de parcurs privind 
agenda de reforme 
prioritare 

Banca Națională a 
Moldovei; 
alte instituții de stat 
conform competențelor 
legale

Sesiunea 
toamnă–

iarnă 2016

Act nou Comisia 
economie, buget 
şi finanţe

1 2 3 4 5 6 7



%  64
       A n e x ă 
(continuare) 


