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Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege  

și abrogarea unei hotărîri de Guvern 

------------------------------------------------------------- 

 

În conformitate cu prevederile art. 55 alin.(1) din Regulamentul 

Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările 

și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se retrage din Parlament proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și 

promovarea cogenerării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 21 iunie 

2016. 

 

2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 21 iunie 2016 „Privind 

aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 92 din  

29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 184-192, art. 847). 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a 

unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a 

unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern este elaborat în 

conformitate cu prevederile art. 55 alin.(l) din Regulamentul Parlamentului, 

adoptat prin Legea nr.797-XHI din 2 aprilie 1996.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 92 din 29 mai 

2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 779 din 21 iulie 2016 (înregistrat în Porîamenr cu nr. 
283 din 23 iunie 2016), fiind prezentat spre aprobare Guvernului ca proiect 

dependent de proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului 

legii cu privire la energetică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr, 778 din 21 

iunie 2016 (înregistrat în Parlament cu nr, 284 din 23, iunie 2016).

Legea cu privire la energetică nr. 174 din 21 iulie 2017 (Monitorul 

Oficial nr. 364 -370/620 din 20 octombrie 2017), în calitate de lege cadru în 

domeniul energeticii instituie principiile de bază pentru reglementarea 

sectoarelor energiei electrice, gazelor naturale, energiei termice şi produselor 

petroliere şi a fost elaborată de Ministerul Economiei în scopul asigurării 

implementării în mod transparent şi eficace a legislaţiei comunitare ce 

reglementează sectoarele energeticii şi pentru a exclude eventualul conflict cu 

prevederile legilor speciale în domeniu. Principiile şi mecanismele specifice 

pentru sectoarele din domeniul energetic sunt stabilite în legile speciale 

sectoriale.

în contextul promovării unui proiect de lege cu privire la energetică în 

redacţie nouă, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 92 

din 29 mai 2014, se propunea divizarea consumatorilor de energie termica pe 

două categorii: consumatori casnici şi consumatori noncasnici, cu includerea 

noţiunilor la art. 5 şi refornuilarea atribuţiei Agenţiei Naţionale pentru 

Reglementare în Energetică din art. 9, alin. (3).

Luînd în vedere că Legea cu privire la energetică nr. 174/2017, a suportat 

modificări esenţiale şi de către legiuitor a fost reglementată situaţia fără a face 

distincţie pe tipuri de consumatori, iar prin alin. (7), art. 12 a obligat Agenţia să 

elaborează, să prezinte în plenul Parlamentului şi să publice pe pagina sa web 

oficială raportul privind activitatea desfăşurată în anul precedent, care cuprinde



informaţii cu privire la realizarea programului de activitate al Agenţiei, măsurile 

întreprinse şi rezultatele obţinute în sectoarele reglementate în urma îndeplinirii 

atribuţiilor sale stabilite prin lege cu privire la energetică şi prin legile sectoriale, 

promovarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 92 din 

29 mai 2014 nu necesită a fi promovat si urmează a fi retras din procedura

Aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din 

Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern nu cere 

careva cheltuieli financiare.

In contextul celor expuse mai sus, este necesară retragerea din Parlament 

a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 92 din 29 mai 2014 

cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 779 din 21 iulie 2016.

Reieşind din cele expuse, prezentăm spre examinare şi aprobare proiectul 

hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege 

şi abrogarea unei hotărîri de Guvern.

Viceprim-ministru, 

ministru al economiei 

şi infrastructurii Octavian CALMIC
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