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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 64 din 18 februarie 2020) 

de către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 
Potrivit notei informative, proiectul de lege are ca scop excluderea de sub 

incidența Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător a controalelor efectuate de către Agenția pentru Supraveghere 
Tehnică, aplicate șantierelor de construcții în vederea respectării legislației și 
documentelor normative în construcții.  

Problema de bază invocată în nota informativă o reprezintă numeroasele 
abuzuri, încălcări de lege și ale regimului de autorizare din partea agenților 
economici și din partea autorităților administraţiei publice locale. În această ordine 
de idei, subliniem că examinarea respectivelor încălcări se efectuează prin prisma 
legislației contravenționale sau, eventual, penale. Controlul de stat, în sensul Legii 
nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, nu este 

destinat a fi o procedură de constatare a unor încălcări. Controlul de stat se inițiază 
în primul rând la persoanele și obiectivele unde nu se atestă încălcări, dar există 
riscuri potențiale, având scopul de a gestiona, consulta și asista agentul economic 
pentru a evita acele riscuri.   

În principiu, Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității 
de întreprinzător nu constituie un impediment pentru ca organul de control să 
intervină în situațiile de încălcări și care prezintă un risc major. Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică include în planul anual al controalelor, în urma analizei 
riscurilor, entitățile care urmează a fi controlate. Totodată, identificarea certă a 
unor încălcări grave a regulilor de securitate sau siguranță constituie temei pentru 

controlul inopinat conform art. 19 din legea prenotată. Mai mult decât atât, în 
situațiile în care se depistează indiciile calificative ale elementelor constitutive ale 

contravenției, organul de control poate aplica sancțiuni în baza Codului 
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 și nu este obligat să inițieze 
controlul de stat prevăzut de Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra 

activității de întreprinzător. În mod corespunzător, dacă sunt identificate semnele 
unei componențe de infracțiune, organul de control transmite o sesizare organului 

de urmărire penală și nu se aplică Legea nr.131/2012 privind controlul de stat 

asupra activității de întreprinzător.  
În contextul celor expuse, proiectul de lege examinat nu se susține.  
 


