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Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (republicată 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.15-17, art. 23), cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5, textul „Academiei de Științe,” se exclude. 

2. La articolul 28, cuvintele „Academia de Științe” se substituie cu textul 

„Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”. 

 

Art. II. – La articolul 32 alineatul (2) din Legea nr.273/1994 privind actele 

de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările și completările ulterioare, litera z) 

se completează la început cu textul „președintelui,”. 

 

Art. III. – La Legea zootehniei nr.412/1999 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art. 347), cu modificările și completările 

ulterioare, articolul 30 va avea următorul cuprins: 

„Art. 30 – Cercetările ştiinţifice în domeniul zootehniei şi producerii 

nutreţurilor se efectuează în conformitate cu Programul național în domeniile 

cercetării și inovării.” 

 

Art. IV. – Legea nr. 105/2005 cu privire la grădinile botanice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.104-106, art.494), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (3), cuvintele 

„Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu textul „Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării”. 

2. La articolul 8, textul „În scopul acumulării mijloacelor financiare 

speciale pentru întreţinerea  şi dezvoltarea grădinilor botanice, în limitele zonelor 

expoziţionale, auxiliare şi de protecţie a grădinilor botanice, cu acordul 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu textul „În scopul acumulării 

veniturilor colectate pentru întreţinerea  şi dezvoltarea grădinilor botanice 

proprietate publică, în limitele zonelor expoziţionale, auxiliare şi de protecţie a 

grădinilor botanice, cu acordul fondatorului”. 
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3. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Programele de cercetări ştiinţifice ale grădinilor botanice sînt finanţate 

prin concurs public anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare”. 

 

Art. V. – La articolul 16 alineatul (1) din Legea nr. 325/2005 cu privire la 

Cartea Roşie a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2006, nr.21-24, art. 95), cu completările ulterioare, textele „(Institutul de 

Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie şi Geografie)” și 

„Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice de pe lîngă” se exclud. 

 

Art. VI. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.35-38, 

art.148), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. La anexa nr. 1 compartimentul II, punctul 2 se completează la început 

cu textul „Conducerea Academiei de Științe a Moldovei, aparatul administrativ 

al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei,”. 

2. La anexa nr. 3, compartimentul „Academia de Științe a Moldovei” se 

exclude. 

3. La anexa nr. 10, compartimentul „Personalul de conducere al 

Academiei de Științe a Moldovei” se completează la început cu: 

 

„Președinte  25 

Prim-vicepreședinte și vicepreședinte  24 

Secretar științific general  23”. 

 

Art. VII. – La articolul 15 din Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, 

pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  

nr.126-130, art. 597), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele 

„instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu 

textul „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”. 

 

Art. VIII. – Legea regnului vegetal nr. 239/2007 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art. 114), cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 4 noțiunea „autoritate ştiinţifică CITES”, textul „ale 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei,” se exclude. 

2. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se abrogă. 

 

Art. IX. – Legea nr.138/2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice  

şi incubatoarele de inovare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  

nr. 107-111, art.476) se modifică după cum urmează: 
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1. Articolul 4: 

la alineatul (1), cuvintele „prin Acordul de parteneriat dintre Guvern şi 

Academia de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu cuvintele „prin hotărîre de 

Guvern”;  

la alineatul (4), textul „Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 

Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (denumit în continuare Consiliu 

Suprem)” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Cercetare și 

Dezvoltare”. 

2. La articolul 6 alineatul (1), textul „au certificatul înregistrării de stat a 

proiectului de inovare şi transfer tehnologic, eliberat de Consiliul Suprem în 

conformitate cu art. 59-61 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova” se substituie cu textul „implementează proiecte în domeniile inovării 

și transferului tehnologic, selectate spre finanțare de către Agenția Națională 

pentru Cercetare și Dezvoltare”. 

3. La articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (3) și articolul  

10, cuvintele „Consiliul Suprem” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională 

pentru Cercetare și Dezvoltare”. 

4. La articolul 13: 

în titlu şi la alineatul (1), cuvintele „Consiliului Suprem”, la orice caz 

gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenției Naționale pentru Cercetare și 

Dezvoltare”, la cazul gramatical corespunzător; 

la alineatul (2), textul „Consiliul Suprem, inclusiv la propunerea Agenţiei 

pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se 

substituie cu cuvintele „Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare”. 

5. La articolul 14, litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) selectează pentru finanțare, în limitele bugetului aprobat și conform 

planului de acțiuni aprobat de Guvern, proiectele prezentate la concurs, în urma 

evaluării efectuate de cercetători locali şi/sau străini, potrivit metodologiei de 

finanțare a proiectelor aprobate de Guvern”. 

 

Art. X. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică 

și statutul funcționarului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  

nr. 230-232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, poziția 

„Aparatul Academiei de Științe a Moldovei” se exclude. 

 

Art. XI. – În anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor 

cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr. 194-196, art. 637), cu modificările și completările ulterioare, poziția 

„Preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar ştiinţific general al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei” se exclude. 

 

Art. XII. – Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului 

arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235-240,  

art. 738), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1. La articolul 3 alineatul (7), cuvintele „elaborează şi pune în aplicare” se 

substituie cu cuvîntul „propune”. 

2. La articolul 39, textul „prin Ministerul Culturii, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei, alte instituţii de profil” se exclude. 

 

Art. XIII. – La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 280/2011 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr.82-84, art.270), textul „Academia de Ştiinţe a Moldovei,”  

se exclude.  

 

Art. XIV. – La punctul 13 din anexa la Legea nr.131/2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr.181–184, art.595), cu modificările şi completările 

ulterioare, cuvintele „Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul 

Profesional” se substituie cu cuvintele „Agenţia Națională de Asigurare a 

Calității în Educație și Cercetare”. 

 

Art. XV. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 46 alineatul (1), cuvintele „organul local de specialitate în 

domeniul învăţămîntului şi” se exclud. 

2. La articolul 47 alineatul (1), textul „de către organul local de specialitate 

în domeniul învăţămîntului şi” se exclude. 

 

Art. XVI. – La articolul 19 din Legea nr.179/2016 cu privire la 

întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr. 306-313, art.651), alineatul (2) se modifică după cum urmează: 

partea introductivă va avea următorul cuprins:  

„Susținerea activității de cercetare-dezvoltare desfășurată de 

întreprinderile mici și mijlocii se realizează prin”;  

la litera c), cuvintele „la bugetul propriu” se substituie cu cuvintele „pentru 

finanțarea domeniilor cercetării și inovării”. 

 

Art. XVII. – La articolul 10 alineatul (1) litera f) din Legea nr. 209/2016 

privind deşeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.459-471, 

art. 916), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „şi cu alte” se 

substituie cu textul „ , cu”. 

 

 

Preşedintele Parlamentului 

 

 

lex:LPLP20120608131


NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul hotărârii Guvernului „Cuprivire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

L Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite

Obiectul prezentei hotărârii de Guvern îl constituie aprobarea proiectului 

de lege pentru aducerea legislaţiei conexe în concordanţă cu modificările la 

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/2004 şi 

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 adoptate prin Legea nr. 

190/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Potrivit dispoziţiilor finale şi tranzitorii din Legea nr. 190/2017, Guvernul 

urmează în termen de 4 luni să prezinte Parlamentului propuneri pentru aducerea 
legislaţiei în concordanţă cu aceasta. Intru executarea prevederilor menţionate, a 

fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care vine cu ajustări ale prevederilor legilor la noul mecanism de 

gestionare a procesului de cercetare stabilit prin modificările la Codul cu privire 
la ştiinţă şi inovare şi Codul Educaţiei.

Scopul final al proiectului este schimbarea autorităţilor publice în 

competenţa căreia intră realizarea funcţiilor în domeniile cercetării şi inovării 
anterior exercitate de Academia de Ştiinţe a Moldovei.

2. Principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, 
evidenţierea elementelor noi

Prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative se propun intervenţii la 17 legi în care se face referinţă la Academia 
de Ştiinţe a Moldovei şi alte organe sau instituţii responsabile de gestionarea 

domeniului cercetării si inovării.
Totodată, proiectul prevede consolidarea rolului Agenţiei Naţionale de 

Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în domeniul insepecţiei şcolare, 

prin excluderea cumulării acestei competenţe cu organele locale de specialitate 

în domeniul învăţămîntului.
La fel, este important de menţionat că în procesul de consultare şi avizare, 

în cadrul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător, a fost schimbat titlul Agenţiei Naţională de Asigurare a Calităţii 

în Învăţămîntul Profesional în Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 

Educaţie şi Cercetare.

J. Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu 

legislaţia Uniunii Europene



Prezentul proiect de lege nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. Proiectul va duce la optimizarea cheltuielilor 

pentru autorităţile publice locale,

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 780/2001 

privind actele legislative, proiectul de hotărâre a Guvernului „pentru aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” a fost 
supus procedurilor de avizare şi consultare publică.

Iurie CIOCAN,

director al Centrului 

de Implementare a Reformelor


	Hotarire.pdf
	Lege.pdf
	Nota informativa.pdf



