
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\35-01-2304\redactat_35-01-2304-ro.docx 

Cu privire la aprobarea 

 Regulamentului privind armonizarea legislației  

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene 
-------------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 31 și 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 34), Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii 

Moldova cu legislația Uniunii Europene (se anexează). 

 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 1345/2006 cu privire la armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația comunitară (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 1470) se abrogă. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Cancelariei de Stat. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

privind armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu 

legislația Uniunii Europene (în continuare – Regulament) reglementează modul de 

organizare și funcționare a procesului de armonizare a legislației Republicii 

Moldova cu legislația Uniunii Europene. Acesta se aplică proiectelor de acte 

normative care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene, stabilește principiile, condițiile și etapele, criteriile, metodele și 

instrumentele de armonizare legislativă, precum și coordonarea și monitorizarea 

procesului de armonizare la nivel național.  

 

2. Armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii 

Europene este un proces continuu, care are drept scop integrarea în ordinea juridică 

internă a legislației Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate 

de Republica Moldova în cadrul acordurilor bilaterale încheiate cu Uniunea 

Europeană, al planurilor de acțiuni ale Guvernului și programele legislative ale 

Parlamentului.  

 

3. În procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația 

Uniunii Europene se respectă următoarele principii: 

1) armonizarea progresivă;  

2) armonizarea dinamică; 

3) ireversibilitatea. 

 

4. Armonizarea progresivă se realizează prin armonizarea treptată a 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, în conformitate cu obligațiile 

de armonizare și termenele stabilite de acordurile bilaterale cu Uniunea 

Europeană.  

 

5. Armonizarea dinamică reflectă și ține cont de evoluția legislației Uniunii 

Europene în activitatea de armonizare progresivă.  
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6. Ireversibilitatea procesului de armonizare legislativă este asigurată prin 

menținerea nivelului de armonizare realizat și descurajarea introducerii normelor 

care contravin legislației Uniunii Europene. 

 

7. Procesul de armonizare a legislației se documentează în tabele de 

concordanță, care reflectă realizarea obligațiilor de armonizare, inclusiv în cadrul 

exercițiului de evaluare de către Uniunea Europeană a gradului de compatibilitate 

a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Evidența nivelului de 

armonizare atins se realizează prin intermediul clauzelor de armonizare a 

legislației. 

 

8. În sensul prezentului Regulament, legislația Uniunii Europene cu care se 

face armonizarea cuprinde: 

1) conținutul, principiile și obiectivele tratatelor pe care se întemeiază 

Uniunea Europeană (Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene); 

2) conținutul, principiile și obiectivele Tratatului de instituire a Comunității 

Europene a Energiei Atomice;  

3) conținutul și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene; 

4) regulamentele, directivele și deciziile, precum și actele delegate și actele 

de punere în aplicare emise de instituțiile Uniunii Europene ca acte cu putere 

obligatorie și celelalte acte juridice adoptate de instituțiile Uniunii Europene, 

precum  avizele, recomandările, rezoluțiile, declarațiile;  

5) jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene; 

6) acordurile internaționale încheiate de Uniunea Europeană. 

 

9. Procesul de integrare a legislației Uniunii Europene în legislația 

Republicii Moldova variază în funcție de tipul actului transpus, de particularități, 

obiect, precum și de scopul acestuia.  

 

Capitolul II 

CONDIȚIILE ȘI ETAPELE PROCESULUI  

DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ 

 

Secțiunea 1 

Condițiile specifice ale procesului de armonizare legislativă 

 

10. Procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația 

Uniunii Europene se realizează prin: 

1) întreprinderea măsurilor de ordin general și special necesare pentru a 

asigura introducerea legislației Uniunii Europene în ordinea juridică internă a 

Republicii Moldova; 

2) crearea de norme sau introducerea de proceduri noi care să includă 

normele din legislația Uniunii Europene; 
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3) modificarea normelor sau procedurilor existente pentru a include norme 

din legislația europeană; 

4) eliminarea normelor, procedurilor, practicilor sau a altor măsuri 

incompatibile cu legislația Uniunii Europene sau legislația armonizată; 

5) asigurarea implementării și aplicării eficiente a legislației armonizate. 

 

11. Drept fundament pentru realizarea procesului de armonizare a legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene constituie: 

1) obligațiile de armonizare care rezultă din acordurile bilaterale cu Uniunea 

Europeană, precum și din planurile de acțiuni ale Guvernului și programele 

legislative ale Parlamentului, în conformitate cu termenele stabilite; 

2) rezultatele activității de monitorizare a implementării prevederilor actelor 

normative și de reexaminare a actelor normative întreprinse în conformitate cu 

art. 75 și 76 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

 

12. Procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația 

Uniunii Europene se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:  

1) proiectul actului normativ trebuie redactat în conformitate cu cerinţele 

tehnicii legislative naţionale; 

2) la elaborarea proiectului de act normativ urmează a fi respectată 

terminologia legislaţiei Uniunii Europene, utilizîndu-se concepte și noțiuni 

identice sau compatibile celor utilizate în legislaţia Uniunii Europene. Dacă este 

necesară transpunerea unor termeni și sintagme noi din alte limbi, se indică și 

corespondentul acestora în limba română; 

3) la elaborarea proiectului de act normativ urmează a fi luată în considerare 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în special hotărîrile care 

interpretează termenii legislaţiei Uniunii Europene, completează sau clarifică 

obiectivele şi scopul actului Uniunii Europene; 

4) proiectul de act normativ care are ca scop armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene: 

a) conţine în mod obligatoriu clauza de armonizare, care indică gradul de 

transpunere a legislației Uniunii Europene; 

b) este marcat cu sigla ,,UE”; 

c) este însoţit de nota informativă şi tabelul de concordanţă, care indică 

gradul de compatibilitate al proiectului cu legislaţia Uniunii Europene; 

d) este supus în mod obligatoriu expertizei de compatibilitate cu legislația 

Uniunii Europene, realizate de Centrul de armonizare a legislației (în continuare – 

Centru), subdiziune a Cancelariei de Stat. 

 

Secțiunea a 2-a 

ETAPELE PROCESULUI DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI 

REPUBLICII MOLDOVA CU LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE  

 

13. Procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația 

Uniunii Europene se realizează în următoarele etape: 
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1) determinarea obligațiilor de armonizare care reies din prevederile 

acordurilor bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, precum și a activităților de 

armonizare planificate în baza planurilor de acțiuni ale Guvernului și a 

programelor legislative ale Parlamentului;  

2) identificarea legislației Uniunii Europene ce urmează a fi transpusă; 

3) analiza riguroasă a obiectivelor, principiilor, cerințelor și a standardelor 

legislației Uniunii Europene care urmează a fi transpusă; 

4) determinarea prevederilor legislației Republicii Moldova în domeniu și 

stabilirea  gradului de conformitate cu legislația Uniunii Europene; 

5) identificarea actelor normative naționale care urmează a fi modificate sau 

abrogate în scopul armonizării legislative și al asigurării compatibilității legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene; 

6) determinarea necesității elaborării unor proiecte de acte normative noi 

pentru reglementarea domeniilor în care nu există prevederi corespondente la nivel 

național; 

7) identificarea metodelor de realizare a transpunerii prevederilor legislației 

Uniunii Europene în legislația Republicii Moldova; 

8) elaborarea versiunii inițiale a proiectului de act normativ care are ca scop 

armonizarea legislativă; 

9) întocmirea tabelului de concordanță, concomitent cu elaborarea versiunii 

inițiale a proiectului de act normativ;  

10) determinarea gradului de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene 

transpusă de către autorul proiectului de act normativ, în baza tabelului de 

concordanță, și indicarea acestuia în clauza de armonizare a proiectului; 

11) efectuarea expertizei de compatibilitate de Centru și emiterea declarației 

de compatibilitate la proiect; 

12) definitivarea proiectului de act normativ și actualizarea tabelului de 

concordanță în baza avizelor, expertizelor și a declarației de compatibilitate; 

13) actualizarea tabelului de concordanță după aprobarea, adoptarea finală 

a proiectului de act normativ pentru reflectarea corectă a gradului de realizare a 

obligațiilor de armonizare legislativă; 

14) transmiterea pe adresa Centrului a tabelului de concordanță actualizat, 

pentru a fi inclus în baza de date a legislației naționale armonizate. 

 

14. Proiectele de acte normative care au ca scop armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene  se elaborează de ministere, 

precum și de celelalte autorități publice care au dreptul de a iniția elaborarea 

proiectelor de acte normative, în raport cu atribuțiile lor specifice și obiectul de 

reglementare a legislației Uniunii Europene. În procesul de elaborare, aceștia 

asigură integrarea organică a actului în sistemul normativ și respectarea 

mecanismului de armonizare a legislației.   

 

15. Proiectele de acte normative care au ca scop armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, dar care nu respectă cerințele 

de formă ale dosarului de însoțire, în special nota informativă și tabelul de 
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concordanță, nu se înregistrează și se restituie autorului în conformitate cu 

prevederile pct. 185 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 610/2018.  

 

16. Pentru evaluarea gradului de conformitate a legislației Republicii 

Moldova cu cea a Uniunii Europene, pentru formularea propunerilor 

corespunzătoare, precum și pentru identificarea actelor normative care trebuie 

adoptate, modificate sau abrogate, pot fi constituite grupuri de lucru 

interinstituționale, conform sectoarelor identificate. Din componența grupurilor de 

lucru pot face parte specialiști în domeniu, experți, precum și reprezentanți ai 

societății civile. 

 

17. Dacă elaborarea proiectului de act normativ a fost pusă în sarcina mai 

multor autorități publice, elaborarea proiectului va fi organizată de autoritatea 

abilitată de Guvern, care va coordona cu celelalte autorități implicate procesul de 

întocmire a tabelului de concordanță. Autoritatea publică responsabilă va asigura 

alegerea metodei de transpunere a legislației Uniunii Europene în legislația 

Republicii Moldova, precum  și definitivarea și actualizarea tabelului de 

concordanță al proiectului de act normativ, în baza avizelor, expertizelor și a 

declarației de compatibilitate.   

 

18. Dacă în procesul elaborării proiectului de act normativ se constată că, 

pentru transpunerea actului Uniunii Europene,  este necesară modificarea unor 

acte normative existente sau elaborarea unor acte normative noi, inclusiv în 

domenii ce țin de competența altor autorități publice decît autoritatea publică 

responsabilă, aceasta va indica în tabelul de concordanță/tabelele de concordanță, 

după consultarea cu autoritățile publice care au competențe conexe 

reglementărilor propuse, actele normative ce urmează a fi modificate, abrogate sau 

elaborate în vederea asigurării compatibilității legislației Republicii Moldova cu 

actul Uniunii Europene, termenul-limită  și autoritatea publică  responsabilă.  

 

Secțiunea a 3-a 

METODELE ȘI INSTRUMENTELE PROCESLUI DE ARMONIZARE           

A LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA CU LEGISLAȚIA  

UNIUNII EUROPENE 

 

19. La elaborarea proiectelor de acte normative care au ca scop armonizarea 

legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene,  autoritățile publice 

aplică procedeele tehnice stabilite în Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative.  

 

20. Pentru respectarea terminologiei legislației Uniunii Europene, se vor 

utiliza termenii prevăzuți în actul Uniunii Europene sau similari acestora și, după 

caz, se vor înainta propuneri de modificare a actelor normative în vigoare ce 

necesită o ajustare la noua terminologie.  
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21. În procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația 

Uniunii Europene, transpunerea corectă și corespunzătoare a prevederilor 

legislației Uniunii Europene în legislația Republicii Moldova se realizează prin:  

1) transpunere directă – preluarea fidelă a prevederilor legislației Uniunii 

Europene în legislația națională, fără reformulare, utilizînd redacția, limbajul 

juridic și terminologia identică sau similară cu cele ale actului Uniunii Europene 

care se transpune; 

2) reformulare – integrarea prevederilor legislației Uniunii Europene în 

legislația națională prin reformularea prevederilor actului Uniunii Europene care 

se transpune. O astfel de reformulare nu trebuie să aibă drept efect diminuarea 

compatibilității sau devierea de la obiectivul actului Uniunii Europene, care ar 

duce la incompatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația Uniunii 

Europene; 

3) metoda mixtă – utilizarea combinată a metodelor de transpunere directă 

și reformulare. 

 

22. Trimiterea la legislația Uniunii Europene nu reprezintă o metodă de 

transpunere. Trimiterea se admite doar în clauza de armonizare a legislației.   

 

23. Metodele de transpunere a actului Uniunii Europene prevăzute în pct. 21 

sînt selectate în funcție de tipul actului Uniunii Europene, în conformitate cu 

orientările din Metodologia de armonizare a legislației, publicată pe pagina 

oficială a Cancelariei de Stat. 

 

24. Tabelul de concordanță, clauza de armonizare și sigla ,,UE” constituie 

instrumente specifice ale procesului de armonizare a legislației Republicii 

Moldova cu legislația Uniunii Europene, iar nota informativă completează, din 

punct de vedere cantitativ și calitativ, informația oferită de tabelul de concordanță 

și clauza de armonizare, prin descrierea scopului intervenției normative, a 

izvorului obligației de transpunere, precum și a nivelului de armonizare atins.   

 

25. Nota informativă la proiectul de act normativ care are ca scop 

armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, marcat 

cu sigla ,,UE”, se întocmește în conformitate cu cerințele stabilite în art.30 și 

modelul indicat în anexa nr. 1 la Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

 

26. Informația ce corespunde compartimentului nr. 3 din structura notei 

informative cu privire la descrierea gradului de compatibilitate va indica: 

1)  dacă intervenția rezultă din angajamentele asumate de Republica 

Moldova în cadrul acordurilor bilaterale cu Uniunea Europeană. În acest caz, se 

indică succint: prevederile relevante din acord;  în ce măsură proiectul contribuie 

la realizarea angajamentelor asumate și la implementarea prevederilor relevante 

din acord; motivele, în cazul unei implementări parțiale sau al neimplementării; 
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2) lista actelor Uniunii Europene cu care se realizează armonizarea, 

termenul limită stabilit de acordurile bilaterale cu Uniunea Europeană pentru 

transpunerea completă a acestora, scopul armonizării depline sau parțiale, gradul 

de compatibilitate cu fiecare act al Uniunii Europene ce se transpune. În cazul unei 

compatibilități parțiale sau al incompatibilității, se indică  succint motivele care 

stau la bază, lista proiectelor de acte normative planificate și termenul-limită 

pentru realizarea transpunerii complete;  

3) mențiunea privind elaborarea tabelului de concordanță a proiectului de 

act normativ cu fiecare act al Uniunii Europene care se transpune și privind 

actualizarea tabelului de concordanță pentru varianta definitivată a proiectului.   

 

27. Pentru proiectele de acte normative ce nu au ca scop armonizarea 

legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, lipsa intenției de 

armonizare se indică expres la compartimentul nr. 3 din structura notei informative 

la proiect. 

 

28. Informația ce corespunde compartimentului nr. 9 din structura notei 

informative va indica concluzia expertizei de compatibilitate privind gradul de 

transpunere a actelor Uniunii Europene relevante, precum și recomandările pentru 

înlăturarea deficiențelor de transpunere sau a incompatibilităților cu legislația 

Uniunii Europene.  

 

29. Clauza de armonizare reprezintă mențiunea din proiectul actului 

normativ sau din actul normativ privind transpunerea legislației Uniunii Europene, 

care are drept scop facilitarea evidenței progresului de armonizare legislativă prin 

indicarea gradului de transpunere și a actului sau a actelor Uniunii Europene 

transpuse.   

 

30. Clauza de armonizare se include după preambulul și clauza de adoptare 

a proiectului de act normativ, în conformitate cu modelele stabilite în anexa nr. 2 

la prezentul Regulament. Aceasta indică gradul de transpunere, precum și actul 

sau actele Uniunii Europene ce se transpun, cu descrierea tipului, numărului, 

instituției/instituțiilor Uniunii Europene ce a/au adoptat actul Uniunii Europene, 

seria, numărul și data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care acesta a fost 

publicat. Pentru actul Uniunii Europene care a fost supus modificărilor, se indică 

cele mai recente amendamente care constituie obiect al transpunerii în legislația 

națională.  

 

31. Nota informativă și clauza de armonizare utilizează următoarele 

calificative de apreciere a compatibilității:  

1) transpune –  indică transpunerea integrală a prevederilor actului Uniunii 

Europene și asigurarea implementării scopului, a obiectivelor actului Uniunii 

Europene, urmărindu-se punerea în aplicare eficientă a normelor europene 

integrate; 
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2) transpune art., lit., pct., anexa etc. din actul Uniunii Europene – indică o 

transpunere selectivă a actului Uniunii Europene, în funcție de scopul specific al 

transpunerii, menționîndu-se expres componentele actului Uniunii Europene 

(capitolul, articolul, litera, punctul, anexa etc.) care se transpun integral; 

3) transpune parțial – indică o transpunere parțială a prevederilor actului 

Uniunii Europene, care poate să coincidă cu obiectivul specific de transpunere 

urmărit de proiectul de act normativ sau să descrie o transpunere incompletă și 

necorespunzătoare.  

 

32. Tabelul de concordanță reprezintă un document explicativ care 

demonstrează gradul de transpunere a legislației Uniunii Europene și explică 

relația dintre componentele actului Uniunii Europene care se transpune și părțile 

corespunzătoare ale proiectului de act normativ de transpunere sau ale actului 

normativ în vigoare armonizat. Actul Uniunii Europene servește drept bază pentru 

elaborarea tabelului de concordanță. 

 

33. Tabelul de concordanță dintre actul Uniunii Europene și proiectul 

actului normativ național se întocmește pentru fiecare act al Uniunii Europene 

transpus în conformitate cu modelul nr. 1 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 

Pentru actele normative emise, aprobate sau adoptate ce reglementează domeniul 

sanitar, fitosanitar, al bunăstării animalelor sau oricare alt domeniu identificat 

drept prioritar de partea Uniunii Europene, tabelul de concordanță se întocmește 

în conformitate cu modelul nr. 2 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament.  

 

34. Tabelul de concordanță însoțește în mod obligatoriu proiectul de act 

normativ care are ca scop armonizarea cu legislația Uniunii Europene, pe întreg 

parcursul circulației sale, pînă la aprobarea sau adoptarea finală de către 

autoritatea responsabilă.  

 

35. Tabelul de concordanță utilizează următoarele calificative de apreciere 

a gradului de compatibilitate:   

1) compatibil – prevederile proiectului actului normativ național transpun 

în totalitate prevederile actului Uniunii Europene și sînt conforme cu scopul și 

principiile actului Uniunii Europene; 

2) parțial compatibil –  prevederile proiectului actului normativ național 

transpun prevederile actului Uniunii Europene, însă: 

a) nu în totalitate, iar prevederile actului Uniunii Europene netranspuse nu 

sînt fundamentale; 

b) prevederile actului Uniunii Europene fac referință la alte acte ale Uniunii 

Europene, care nu au fost transpuse sau au fost transpuse parțial de proiectul 

normativ sau de legislația națională în vigoare; 

3) incompatibil – prevederile proiectului actului normativ național nu sînt 

în conformitate cu prevederile actului Uniunii Europene, nici cu scopul și 

principiile care rezultă din aceste prevederi și nu transpun prevederile 

fundamentale ale actului Uniunii Europene; 
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4) norme UE neaplicabile – transpunerea prevederilor actului Uniunii 

Europene este condiționată de aderarea Republicii Moldova la Uniunea 

Europeană. 

 

36. Sigla ,,UE” marchează proiectul de act normativ care transpune 

legislația Uniunii Europene pe parcursul întregului proces de legiferare. Sigla 

facilitează identificarea relevanței proiectului de act normativ pentru procesul de 

armonizare legislativă și indică necesitatea includerii clauzei de armonizare după 

clauza de adoptare a actului normativ, precum și a includerii în dosarul de însoțire 

al proiectului de act normativ a tabelului de concordanță și a declarației de 

compatibilitate.  

 

37. Sigla ,,UE” se aplică prin indicarea, pe prima pagină a proiectului, în 

colțul drept de sus, a literelor mari UE, cu caractere aldine, fontul Times New 

Roman și mărimea corpului de literă 16, conform modelelor nr. 1-3 din anexa nr. 1 

la prezentul Regulament.  

 

38. Gradul de compatibilitate a prevederilor proiectului actului normativ 

național cu prevederile actului Uniunii Europene indicat în nota informativă, 

clauza de armonizare și tabelul de concordanță vor fi actualizate în funcție de 

modificările care se aduc textului proiectului pînă la aprobarea/adoptarea finală a 

acestuia. În cazul în care, după efectuarea expertizei de compatibilitate, textul 

proiectului de act normativ nu suferă modificări care au impact asupra 

compatibilității acestuia cu actul Uniunii Europene, gradul de compatibilitate 

indicat în nota informativă, clauza de armonizare și tabelul de concordanță va 

corespunde cu cel indicat în Declarația de compatibilitate.   

 

Capitolul III 

AVIZAREA ȘI EXPERTIZA DE COMPATIBILITATE 

 

39. Proiectul de act normativ care are ca scop armonizarea cu legislația 

Uniunii Europene este supus consultării publice, transmis spre avizare și expertiză 

în modul stabilit de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative și de Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional.  

 

40. Proiectele de acte normative care au ca scop armonizarea legislativă, 

inclusiv cele ale autorităților administrației publice centrale și ale autorităților 

publice autonome, sînt supuse în mod obligatoriu expertizei de compatibilitate 

conform cerințelor stabilite în art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative.   

 

41. Proiectele actelor normative care urmăresc scopul armonizării 

legislative, elaborate de către Președintele Republicii Moldova, deputații în 

Parlament și Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia, se 
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transmit Centrului pentru efectuarea expertizei de compatibilitate, însoțite de 

tabelul de concordanță. 

 

42. Expertiza de compatibilitate are ca scop asigurarea corespunderii 

proiectului de act normativ cu standardele și legislația Uniunii Europene, 

constatarea gradului de compatibilitate a acestuia cu legislația Uniunii Europene, 

identificarea prevederilor legislației Uniunii Europene omise, prevenirea 

transpunerii deficiente a legislației Uniunii Europene și ia forma Declarației de 

compatibilitate.  

 

43. Expertiza de compatibilitate se realizează în baza tabelului de 

concordanță, iar în cazul în care acesta nu întrunește toate criteriile stabilite în 

anexa nr. 3 la prezentul Regulament, proiectul de act normativ, împreună cu 

materialele anexate la acesta, se restituie autorului pentru modificarea sau 

completarea tabelului de concordanță. În cazul în care tabelul de concordanță nu 

indică anumite informații esențiale pentru realizarea expertizei de compatibilitate, 

Centrul poate decide asupra necesității unei coordonări suplimentare a tabelului 

de concordanță cu autoritatea responsabilă, în vederea ajustării acestuia.  

 

44. Definitivarea proiectului de act normativ care urmărește armonizarea 

legislativă, în conformitate cu rezultatele consultărilor publice, avizelor și ale 

expertizelor se realizează fără a afecta compatibilitatea acestuia cu legislația 

Uniunii Europene. Constatările expertizei de compatibilitate se reflectă în sinteza 

obiecțiilor și propunerilor la proiectul de act normativ, întocmită potrivit anexelor 

nr. 2 sau nr. 3 la Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

45. Dosarul de însoțire a proiectului de act normativ care are ca scop 

armonizarea cu legislația Uniunii Europene definitivat, prezentat autorității cu 

competență de aprobare sau adoptare, conține în mod obligatoriu tabelul de 

concordanță actualizat și Declarația de compatibilitate, în conformitate cu art. 40 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

 

46. În conformitate cu principiul ireversibilității procesului de armonizare 

legislativă și pentru asigurarea compatibilității legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene, Centrul avizează în mod obligatoriu toate proiectele de acte 

normative, inclusiv cele de modificare a legislației armonizate, care nu au ca scop 

armonizarea directă a legislației naționale, dar se circumscriu politicilor Uniunii 

Europene și domeniilor de cooperare cu Uniunea Europeană, în baza acordurilor 

bilaterale. În procesul de avizare, Centrul apreciază dacă prevederile proiectelor 

de acte normative se încadrează spiritului legislației Uniunii Europene, dacă nu 

contravin principiilor fundamentale stabilite la nivelul Uniunii Europene și dacă 

nu afectează nivelul de armonizare realizat.  
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Capitolul IV 

COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA PROCESULUI 

DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA CU 

LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE 

 

47. Coordonarea și monitorizarea procesului de armonizare a legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, la nivel național, este realizată 

de  Cancelaria de Stat, prin intermediul Centrului de armonizare a legislației.  

 

48. Cancelaria de Stat, prin intermediul Centrului de armonizare a 

legislației, realizează misiunea și funcțiile stabilite de prezentul Regulament în 

următoarele domenii de activitate:  

1) coordonarea și monitorizarea procesului de armonizare a legislației la 

nivel național; 

2) asigurarea compatibilității legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene; 

3) asigurarea asistenței metodologice și de specialitate în domeniul 

dreptului Uniunii Europene și a procesului de armonizare legislativă. 

 

49. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite în pct. 48, Cancelaria 

de Stat, prin intermediul Centrului de armonizare a legislației, realizează 

următoarele atribuții:  

1) în domeniul coordonării și monitorizării procesului de armonizare a 

legislației la nivel național: 

a) coordonează gradul de realizare a obligațiilor de transpunere ce rezultă 

din acordurile bilaterale cu Uniunea Europeană, precum și din planurile de acțiuni 

ale Guvernului și programele legislative ale Parlamentului, prin intermediul rețelei 

interinstituționale a punctelor de contact responsabile pentru transmiterea de 

informații actualizate privind tipul proiectului de act normativ care are ca scop 

armonizarea, respectarea termenelor de transpunere asumate și stadiul procesului 

de elaborare a actelor normative din domeniile lor de competență; 

b) prezintă Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

rezultatele activității de coordonare a realizării obligațiilor de transpunere din 

perspectiva gradului de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene;  

c) formulează propuneri la elaborarea și actualizarea planurilor de acțiuni 

ale Guvernuluiși programelor legislative ale Parlamentului sub aspectul 

armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene;  

d) formulează și transmite autorităților competente propuneri în vederea 

accelerării procesului de armonizare;  

e) urmărește și semnalează Guvernului sau, după caz, Parlamentului, 

întîrzierile în procesul de legiferare a proiectelor de acte normative care au ca scop 

armonizarea legislativă; 
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f) sistematizează progresele înregistrate în procesul de armonizare 

legislativă; 

g) organizează  și gestionează baza de date a legislației naționale armonizate 

cu legislația Uniunii Europene, asigurînd transparența procesului de armonizare 

legislativă, accesul la legislația europeană transpusă, nivelul de armonizare și 

tabelele de concordanță pentru legislația armonizată; 

h) prezintă Guvernului și Parlamentului situația privind procesul de 

armonizare a legislației; 

 

2) în domeniul asigurării compatibilității legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene: 

a) efectuează expertiza de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene a 

proiectelor actelor normative, inclusiv actele normative ale autorităților 

administrației publice centrale de specialitate și autorităților publice autonome, 

proiectelor de acte normative elaborate de către Președintele Republicii Moldova, 

deputații în Parlament și Adunarea Populară a unității teritoriale autonome 

Găgăuzia prezentate acestuia, însoțite de tabelul de concordanță, și emite, în ultimă 

instanță, declarația de compatibilitate; 

b) avizează, în mod obligatoriu, toate proiectele de acte normative, inclusiv 

cele de modificare a legislației armonizate, care nu au ca scop armonizarea directă 

a legislației naționale, dar se circumscriu politicilor Uniunii Europene și 

domeniilor de cooperare cu Uniunea Europeană, în baza acordurilor bilaterale; 

c) monitorizează calitatea transpunerii legislației Uniunii Europene prin 

verificarea valabilității legislației europene transpuse, a respectării principiului 

armonizării dinamice în procesul de armonizare, a corectitudinii metodelor de 

armonizare utilizate, precum și prin evaluarea nivelului de transpunere sau 

adaptare a reglementărilor europene în cuprinsul proiectelor de acte normative; 

d) formulează propuneri de completare cu dispoziții din legislația europeană 

sau de eliminare a dispozițiilor ce contravin acesteia în scopul prevenirii 

transpunerii deficiente a legislației Uniunii Europene; 

e) verifică respectarea exigențelor înaintate față de proiectele de acte 

normative ce au ca scop armonizarea legislativă și conținutul dosarului de însoțire 

ale acestora; 

 

3) în domeniul asigurării asistenței metodologice și de specialitate în 

domeniul dreptului Uniunii Europene și al procesului de armonizare legislativă:  

a) elaborează și actualizează instrucțiuni metodologice privind procesul de 

armonizare a legislației; 

b) acordă asistență metodologică subiecților cu drept de inițiativă legislativă 

în privința aspectelor de drept european, tehnici de transpunere și întocmirea 

tabelelor de concordanță; 

c) examinează adresările Guvernului și răspunde la sesizările autorităților 

administrației publice centrale, ale autorităților publice autonome, ale 
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Parlamentului, ale persoanelor fizice și juridice în sfera sa de activitate, acționînd 

în calitate de autoritate de expertiză în domeniul dreptului Uniunii Europene. 

 

50. Coordonarea și monitorizarea procesului de armonizare legislativă are 

loc în strînsă legătură cu structurile guvernamentale, parlamentare și cu Ministerul 

Afacerilor Externe și Integrării Europene, în vederea clarificării aspectelor 

relevante procesului de armonizare legislativă și a asigurării suportului necesar 

pentru realizarea activității Cancelariei de Stat.  

 

51. În ceea ce privește acordurile bilaterale cu Uniunea Europeană, 

Cancelaria de Stat, prin intermediul Centrului de armonizare a legislației, participă 

în procesul de negociere și revizuire ale acestora, precum și la reuniunile mixte 

moldo-europene ale reprezentanților la nivel guvernamental și parlamentar, pe 

dimensiunea armonizării legislative. 

 

52. Cancelaria de Stat organizează și gestionează baza de date a legislației 

naționale armonizate. Aceasta include toate proiectele de acte normative care au 

ca scop armonizarea legislativă, precum și legislația națională armonizată, 

asigurînd transparența procesului de armonizare legislativă și accesul la legislația 

europeană transpusă, nivelul de transpunere și tabelele de concordanță pentru 

legislația armonizată. 

 

53. Autoritatea responsabilă transmite Cancelariei de Stat, în termen de 20 

de zile de la momentul aprobării/adoptării finale a proiectului de act normativ, 

versiunea electronică a tabelului de concordanță actualizat în conformitate cu 

textul proiectului aprobat/adoptat, pentru a fi inclus în baza de date a legislației 

naționale armonizate.  

 

54. Pentru actele normative emise, aprobate sau adoptate ce reglementează 

domeniul sanitar, fitosanitar, al bunăstării animalelor sau oricare alt domeniu 

identificat drept prioritar de către partea Uniunii Europene, autoritatea 

responsabilă asigură traducerea în limba engleză a tabelului de concordanță 

actualizat, pentru facilitarea exercițiului de evaluare a compatibilității de către 

partea Uniunii Europene. Tabelul de concordanță în limba engleză este prezentat 

Cancelariei de Stat, pentru a fi inclus în baza de date a legislației naționale 

armonizate, și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru a fi 

remis Uniunii Europene în vederea realizării exercițiului de evaluare.  
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii 

Europene 

 

 

Modelul nr. 1 

UE 

Proiect 

 

P A R L A M E N T U L    R E P U B L I C I I    M O L D O V A 

 

LEGE 

 

 

 

 

 

 

Modelul nr. 2 

 

UE 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÎRE nr._______ 

 

 

 

 

 

Modelul nr. 3 

 

UE 

Proiect 

_________________________________________ 
(denumirea autorității) 

 

 

ORDIN 

nr._______ 
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Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene 

 

 

CLAUZA DE ARMONIZARE 

 

Modelul nr. 1 

 

Prezenta/prezentul (se indică tipul actului normativ) transpune/transpune 

parțial (se indică gradul de compatibilitate) Regulamentul/Directiva/Decizia etc. 

(se indică tipul actului Uniunii Europene), nr.___(se indică numărul actului 

Uniunii Europene), al Parlamentului European și al Consiliului, al Comisiei etc. 

(se indică instituțiile/instituția care l-au/l-a adoptat), din___(se indică data 

adoptării), privind_______(se indică titlul actului Uniunii Europene), publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria__nr.__din____(se indică seria, numărul 

și data Jurnalului Oficial), așa cum a fost modificat ultima dată prin______(se 

indică cea mai recentă modificare a actului Uniunii Europene, care constituie 

obiect al transpunerii, prin precizarea tipului, numărului și a datei de adoptare a 

actului Uniunii Europene de modificare).  

 

Modelul nr. 2 

Prezenta/prezentul (se indică tipul actului normativ): 

- transpune (se indică gradul de compatibilitate) 

Regulamentul/Directiva/Decizia etc. (se indică toate datele de completare privind 

actul Uniunii Europene care se transpune, potrivit modelului nr. 1 al clauzei de 

armonizare: tipul, numărul, instituția/instituțiile care l-a/l-au adoptat, data 

adoptării, titlul, seria, numărul și data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în 

care a fost publicat, precum și cea mai recentă modificare a actului Uniunii 

Europene care constituie obiect al transpunerii, prin precizarea tipului, numărului 

și a datei de adoptare a actului Uniunii Europene de modificare); 

- transpune parțial (se indică gradul de compatibilitate) 

Regulamentul/Directiva/Decizia etc. (se indică toate datele de completare privind 

actul UE care se transpune parțial, potrivit modelului nr. 1 al clauzei de 

armonizare: tipul, numărul, instituția/instituțiile care l-a/l-au adoptat, data 

adoptării, titlul, seria, numărul și data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în 

care a fost publicat, precum și cea mai recentă modificare a actului Uniunii 

Europene care constituie obiect al transpunerii, prin precizarea tipului, numărului 

și a datei de adoptare a actului Uniunii Europene de modificare); 

- transpune (se indică gradul de compatibilitate) articolul, alineatul, 

paragraful, anexa etc. care se transpune din Regulamentul/Directiva/Decizia etc. 

(se indică toate datele de completare privind actul Uniunii Europene care se 

transpune parțial, potrivit modelului nr. 1 al clauzei de armonizare: tipul, numărul, 

instituția/instituțiile care l-a/l-au adoptat, data adoptării, titlul, seria, numărul și 



18 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\35-01-2304\redactat_35-01-2304-ro.docx 

data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care a fost publicat, precum și cea 

mai recentă modificare a actului Uniunii Europene care constituie obiect al 

transpunerii, prin precizarea tipului, numărului și a datei de adoptare a actului 

Uniunii Europene de modificare). 
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Anexa nr. 3  

la Regulamentul privind armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene 

 

 

Modelul nr. 1 

TABEL DE CONCORDANȚĂ 

 

1 Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse 

2 Titlul proiectului de act normativ național 

3 Gradul general de compatibilitate 

Actul 

Uniunii 

Europene 

Proiectul de 

act normativ 

național 

Gradul de 

compatibilitate 

Diferențele Observațiile  Autoritatea/ 

persoana 

responsabilă 

4 5 6 7 8 9 

 

Instrucțiuni de completare: 

1. Se indică tipul, numărul, instituția/instituțiile care l-au adoptat, data, titlul 

actului Uniunii Europene, inclusiv cea mai recentă modificare a actului care 

constituie obiect al transpunerii, prin precizarea tipului, numărului și a datei de 

adoptare a actului Uniunii Europene de modificare. 

2. Se indică tipul și titlul proiectului de act normativ național care transpune 

dispozițiile actului Uniunii Europene. 

3. Se indică gradul general de compatibilitate dintre actul Uniunii Europene 

care constituie obiect al transpunerii și proiectul de act normativ național care 

transpune normele actului Uniunii Europene, utilizîndu-se calificativele de 

compatibilitate stabilite la pct. 35 din Regulament. 

4. Se menționează, în ordine: articolele, alineatele, paragrafele etc. ale 

actului Uniunii Europene, cu transcrierea tuturor dispozițiilor ce corespund 

acestora, astfel încît să fie reflectat întreg textul actului Uniunii Europene care 

constituie obiect al transpunerii. De asemenea, după caz, se menționează numărul 

Hotărîrii Curții de Justiție a Uniunii Europene și paragraful relevant, cu 

transcrierea textului acestuia.  

5. Se menționează articolele, alineatele, paragrafele etc. ale proiectului de 

act normativ național, care corespund și transpun dispozițiile actului Uniunii 

Europene din compartimentul nr. 4 al tabelului de concordanță, cu transcrierea 

tuturor prevederilor proiectului cuprinse în aceste articole, alineate, paragrafe etc., 

astfel încît să fie reflectat întreg textul proiectului de act normativ  național. În 

cazul în care prevederile actului Uniunii Europene au constituit anterior obiect al 

transpunerii în legislația națională, se menționează titlul actului normativ național, 

articolul, alineatul, paragraful etc. care au transpus dispozițiile actului Uniunii 

Europene.  

6. Se indică gradul de compatibilitate dintre prevederile actului Uniunii 

Europene care se transpune și prevederile corespondente ale proiectului de act 

normativ care transpune dispozițiile actului Uniunii Europene, pentru fiecare 
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articol, alineat, paragraf etc., în funcție de modul de reflectare a corespondenței 

acestora, utilizîndu-se calificativele de compatibilitate stabilite în pct. 35 din 

Regulament. 

7. Se menționează diferențele dintre prevederile actului Uniunii Europene 

și prevederile proiectului de act normativ național, în cazul în care se realizează o 

transpunere incompletă/parțială a dispozițiilor actului Uniunii Europene. Se 

explică motivele care stau la baza transpunerii incomplete/parțiale și se inserează 

trimiteri, mențiuni relevante.  

8. Se indică termenele preconizate pentru realizarea transpunerii integrale a 

dispozițiilor actului Uniunii Europene și proiectele de acte normative care vor 

înlătura diferențele de compatibilitate constatate la compartimentul nr. 7 al 

tabelului de concordanță  

9. Se indică autoritatea și persoana responsabilă de elaborarea și 

promovarea proiectului de act normativ. Dacă, în vederea elaborării proiectului de 

act normativ, a fost constituit un grup de lucru, se indică membrii grupului de lucru 

și autoritățile pe care le reprezintă.  

 

 

Modelul nr. 2 

TABEL DE CONCORDANȚĂ 
1 Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente 

incluse 

2 Titlul actului normativ național 

3 Gradul general de compatibilitate 

Actul 

Uniunii 

Europene 

Actul 

normativ 

național 

Gradul de 

compatibilitate 

Observațiile din 

partea Republicii 

Moldova 

Observațiile din 

partea Uniunii 

Europene 

4 5 6 7 8 

 

Instrucțiuni de completare: 

1-6. Pentru compartimentele nr. 1-6 ale tabelului de concordanță din 

modelul nr. 2, datele de completare corespund celor din compartimentele nr. 1-6 

ale tabelului de concordanță din modelul nr. 1, cu substituirea referințelor la 

„proiectul de act normativ” prin cele la „actul normativ”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. La compartimentul nr. 3 se indică tipul, numărul, data 

adoptării/aprobării sau emiterii și titlul actului normativ național. După caz, se 

indică data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și data intrării în 

vigoare a actului normativ național. 

7. Se menționează diferențele dintre prevederile actului Uniunii Europene 

și prevederile actului normativ național, în cazul în care se realizează o transpunere 

incompletă/parțială a dispozițiilor actului Uniunii Europene. Se explică motivele 

care stau la baza transpunerii incomplete/parțiale, se inserează trimiteri, mențiuni 

relevante, precum și se indică termenele preconizate pentru realizarea transpunerii 

integrale a dispozițiilor actului Uniunii Europene și proiectele de acte normative 

care vor înlătura aceste diferențe de compatibilitate.  
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8. Se completează de către evaluatorii desemnați de Partea Uniunii 

Europene și cuprinde justificarea concluziei privind transpunerea 

incompletă/parțială a dispozițiilor actului Uniunii Europene, precum și descrierea 

deficiențelor de transpunere identificate.  
 

 

 

 

 



Notă informativă
Ia proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului___________
Proiectul de hotărîre de Guvern a fost elaborat de către Centrul de Armonizare a Legislaţiei în 
comun cu Centrul de Implementare a Reformelor._______________________________________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
Incepînd cu 1 septembrie 2014, transpunerea actelor juridice ale Uniunii Europene în dreptul 
intern constituie o exigenţă care derivă din prevederile Acordului de Asociere între Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o 
parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte.

Obligaţia de armonizare a legislaţiei naţionale cu Dreptul UE, potrivit principiilor de armonizare 
treptată şi dinamică, este consfinţită la articolele 448 şi 449 ale Acordului de Asociere, dar şi în 
anexele la acest Acord. în acelaşi timp, în temeiul AA, Republica Moldova şi-a asumat să 
asigure ireversibilitatea procesului de armonizare prin menţinerea nivelului de armonizare 
realizat şi descurajarea introducerii dispoziţiilor care contravin normelor europene. Ca parte a 
procesului de armonizare, Republica Moldova are obligaţia să revizuiască şi să abroge legislaţia 
internă care este incompatibilă cu dreptul Uniunii sau cu legislaţia sa internă armonizată cu 
dreptul UE (art.408 AA). Dispoziţii speciale referitoare la obligaţia de armonizare se regăsesc la 
Titlul IV „Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială'” şi Titlul V ‘‘Comerţ şi 
alte aspecte legate de comerţ” ale AA.

Obligaţia de armonizare derivă şi din Acordurile sectoriale de integrare europeană, care 
reglementează relaţiile Republicii Moldova cu UE şi statele sale membre în domeniul energetic 
şi aerian, ale căror dispoziţii prescriu obligaţii clare şi eşalonate în timp de aliniere a legislaţiei 
naţionale în domeniile vizate: Legea nr. 117/2009 pentru aderarea RM la Tratatul de constituire 
a Comunităţii Energetice, semnat la Atena la 25 octombrie 2006 şi Legea nr. 292/2012 pentru 
ratificarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre RM şi Uniunea Europeană şi statele 
sale membre, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012.

De asemenea, AA instituie exigenţe specifice organizării procesului de armonizare legislative 
prin documentarea şi evidenţa acestuia în baza tabelelor de concordanţă, care reflectă realizarea 
obligaţiilor de armonizare de către Republica Moldova, inclusiv în cadrul exerciţiului de 
evaluare din partea Uniunii Europene a nivelului de compatibilitate a legislaţiei naţionale cu 
dreptul Uniunii Europene.

Implementarea corespunzătoare a obligaţiilor de natură legislativă care rezultă din Acordul de 
Asociere RM-UE, precum şi din alte acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană impune, în 
primul rând, crearea unui cadru juridic adecvat şi a unui fundament normativ riguros şi coerent 
privind desfăşurarea procesului de armonizare a legislaţiei cu legislaţia Uniunii Europene şi, în al 
doilea rând, consolidarea şi centralizarea funcţiilor de coordonare a activităţilor de armonizare la 
nivel naţional.

Un prim pas, în acest sens, a fost realizat prin propunerile formulate de Centrul de Armonizare a 
Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei de eficientizare a procesului de legiferare a 
proiectelor de acte normative care au ca scop armonizarea legislativă, formalizate la nivelul 
Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Aceasta stabileşte cerinţa ca acestea să fie 
marcate cu sigla UE; determină condiţiile generale, dar şi speciale obligatorii, pentru elaborarea 
şi promovarea tuturor proiectelor de acte normative cu relevanţă UE; introduce şi impune 
obligativitatea efectuării expertizei de compatibilitate pentru această categorie de proiecte de acte 
normative, etc.



în contextul noilor prevederi ale Legii nr. 100/2017, care deleagă Guvernului RM sarcina de a 
institui norme detaliate privind mecanismul de armonizare legislativă şi efectuarea expertizei de 
compatibilitate (art, 36, alin. 3), precum şi privind clauza de armonizare şi tabelul de 
concordanţă (art. 31, alin. 2 şi 3), se propune proiectul HG cu privire la armonizarea legislaţiei 
Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene, care ţine seama de noile realităţi care 
reglementează relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cît şi de evoluţiile la nivelul 
dreptului şi procesului legislativ al Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului se înscrie pe coordonatele obiectivului strategic de integrare 
europeană al Republicii Moldova, iar procesul de armonizare legislativă constituie un element 
cheie pentru atingerea acestui obiectiv.

Aprobarea şi implementarea proiectului va contribui la:
realizarea eficientă şi corespunzătoare a obligaţiilor de armonizare legislativă, în 
conformitate cu acordurile bilaterale cu UE, programele legislative ale Parlamentului şi 
planurile de acţiuni ale Guvernului;
consolidarea şi centralizarea atribuţiilor funcţionale în domeniul coordonării şi 
monitorizării procesului de armonizare legislativă la nivel naţional; 
detalierea, clarificarea şi structurarea elementelor procesului de armonizare legislativă 
stabilite prin Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
promovarea unor acte normative calitative, în spiritul şi litera normelor europene 
asumate;
dezvoltarea unui cadru legislativ modern, articulat şi conform exigenţelor europene; 
facilitarea activităţii autorităţilor şi responsabilizarea acestora în procesul de elaborare şi 
promovare a proiectelor de acte normative care au ca scop armonizarea legislativă.

La elaborarea noului Regulament privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu 
legislaţia Uniunii Europene au fost luate în consideraţie mecanismele de armonizare legislativă 
ale unor state membre ale UE, cum ar fi Letonia, Franţa, Slovenia, Croaţia, etc., cele mai recente 
recomandări ce ţin de cadrul instituţional necesar pentru implementarea Acordului de Asociere 
RM-UE (Dezvoltarea cadrului instituţional pentru implementarea Acordurilor de Asociere in 
Georgia, Moldova .>7 Ucraina: studiu comparativ, Kataryna Wolczuk, 2018, precum şi 
concluziile experţilor europeni implicaţi în evaluarea mecanismului RM de armonizare 
legislativă şi a competenţelor de coordonare şi monitorizare ale Centrului de armonizare a 
Legislaţiei, formulate în cadrul studiilor: Conceptul privind noul mecanism de armonizare a 
legislaţiei in Republica Moldova, Juris Gromovs, 2011; Ghid practic privind negocierea noului 
Acord de Asociere şi coordonarea procesului de armonizare legislativă, Ivo Rollis, 2010; 
Recomandări pentru activitatea de planificare a armonizării legislative, Ivo Rollis, 2010 etc.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_____________________________________
Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale la legislaţia UE._____________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi ________________
Cadrul legal în vigoare, care reglementează mecanismul de armonizare legislativă (Hotărîrea 
Guvernului nr. 1345/2006 cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia 
comunitară), precum şi organizarea/gestionarea acestei activităţi (Hotărîrea Guvernului nr. 
190/2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislaţiei), s-a dovedit a fi lacunar atît în 
ceea ce priveşte organizarea procesului de armonizare legislativă, cît şi în implementarea 
acestuia de către actorii implicaţi în acest proces. De asemenea, actuala arhitectură instituţională 
nu corespunde misiunii şi multiplelor atribuţii ce ţin de coordonarea şi monitorizarea activităţii 
de armonizare.

Proiectul noului Regulament privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia UE
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este adaptat la prevederile Tratatelor fondatoare ale Uniunii Europene (Tratatul privind Uniunea 
Europeană, semnat la Maastricht la 9 februarie 1992 şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene, semnat la Roma la 25 martie 1957), modificate prin Tratatul de ia Lisabona din 1 
decembrie 2009 şi articulat cu statutul actual al Republicii Moldova de stat asociat al Uniunii 
Europene.

Proiectul îşi propune să reglementeze modul de organizare şi funcţionare a procesului de 
armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii Europene, stabilind principiile, 
condiţiile şi etapele, criteriile, metodele şi instrumentele de armonizare legislativă, precum şi 
mecanismul de coordonare şi monitorizare a procesului de armonizare la nivel naţional.

Proiectul naţional este structurat în 4 Capitole care se referă la:

-  Capitolul I  ”Dispoziţii generale” reglementează principiile procesului de armonizare a 
legislaţiei (armonizării progresive; armonizării dinamice; ireversibilităţii), identifică elementele 
obligatorii ale procesului de armonizare (tabelele de concordanţă şi clauza de armonizare) şi 
descrie conţinutul legislaţiei UE cu care se realizează armonizarea legislaţiei naţionale.

- Capitolul IJ ”Condiţiile şi etapele procesului de armonizare legislativă” este structurat în 3 
Secţiuni, după cum urmează: Secţiunea 1 ’’Condiţiile specifice ale procesului de armonizare 
legislativă”, Secţiunea 2 ’’Etapele procesului de armonizare legislativă” şi Secţiunea 3 ” 
Metodele şi instrumentele procesului de armonizare legislativă”.

Secţiunea î ”Condiţiile specifice ale procesului de armonizare legislativă” descrie 
metodele de realizare a procesului de armonizare legislativă (întreprinderea măsurilor de ordin 
general şi special care sunt necesare pentru a asigura introducerea legislaţiei Uniunii Europene în 
ordinea juridică internă a Republicii Moldova; crearea de norme sau introducerea de proceduri 
noi care să includă normele din legislaţia Uniunii Europene; modificarea normelor sau 
procedurilor existente pentru a include norme din legislaţia europeană; eliminarea normelor, 
procedurilor, practicilor sau a altor măsuri incompatibile cu legislaţia Uniunii Europene sau 
legislaţia armonizată, etc.); identifică fundamentele pentru realizarea procesului de armonizare 
legislativă (a) obligaţiile de armonizare ce rezultă din acordurile bilaterale cu Uniunea 
Europeană, precum şi din planurile de acţiuni ale Guvernului şi programele legislative ale 
Parlamentului, în conformitate cu termenele stabilite şi b) rezultatele activităţii de monitorizare a 
implementării prevederilor actelor normative şi de reexaminare a actelor normative întreprinse în 
conformitate cu art. 75 şi 76 din Legea nr. 100 cu privire Ia actele normative) şi stabileşte 
cerinţele generale ce trebuie respectate în procesul de armonizare legislativă (respectarea 
cerinţelor de tehnică legislativă naţională, utilizarea unor termeni şi noţiuni identice sau 
compatibile cu cele din legislaţia UE, luarea în consideraţie a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a 
UE, introducerea unor cerinţe tehnice specifice, cum ar fi marcarea acestei categorii de proiecte 
cu sigla UE, obligativitatea clauzei de armonizare, a Tabelului de concordanţă şi a Notei 
Informative, care reflectă gradul de conformitate cu legislaţia europeană, precum şi 
obligativitatea expertizei de compatibilitate efectuată de Cancelaria de Stat prin intermediul 
Centrului de Armonizare a Legislaţiei (în continuare Centru)).

Secţiunea 2 ”Etapele procesului de armonizare legislativă” identifică etapele de 
realizare a procesului de armonizare legislativă, ca un proces specific dar încadrat în normele 
generale de elaborare a actelor normative, stabilite de Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu 
privire la actele normative. Astfel, procesul de armonizare a legislaţiei se realizează în 
următoarele etape: a) determinarea obligaţiilor de armonizare care rezultă din prevederile 
acordurilor bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, precum şi a activităţilor de armonizare 
planificate în baza programelor legislative ale Parlamentului şi planurile de acţiuni ale 
Guvernului; b) identificarea legislaţiei Uniunii Europene care urmează a fi transpusă; c) analiza
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riguroasă a obiectivelor, principiilor, cerinţelor şi standardelor legislaţiei Uniunii Europene care 
urmează a fi transpusă; d) determinarea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în domeniu 
şi stabilirea gradului de conformitate cu legislaţia Uniunii Europene; e) identificarea actelor 
normative naţionale care urmează a fi modificate sau abrogate în scopul armonizării legislative şi 
asigurării compatibilităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene; f) determinarea 
necesităţii elaborării unor proiecte de acte normative noi pentru reglementarea domeniilor în care 
nu există prevederi corespondente la nivel naţional; g) identificarea metodelor de realizare a 
transpunerii prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în legislaţia Republicii Moldova; h) 
elaborarea versiunii iniţiale a proiectului de act normativ care are ca scop armonizarea 
legislativă; i) întocmirea tabelului de concordanţă, concomitent cu elaborarea versiunii iniţiale a 
proiectului de act normativ; j) determinarea gradului de compatibilitate cu legislaţia Uniunii 
Europene transpuse de către autorul proiectului de act normativ, în baza tabelului de 
concordanţă, şi indicarea acestuia în clauza de armonizare a proiectului; k) evaluarea gradului de 
compatibilitate de către autoritate şi emiterea declaraţiei de compatibilitate la proiect; I) 
definitivarea proiectului de act normativ şi actualizarea tabelului de concordanţă în baza avizelor, 
expertizelor şi a declaraţiei de compatibilitate; m) actualizarea tabelului de concordanţă după 
aprobarea, adoptarea finală a proiectului de act normativ pentru reflectarea corectă a gradului de 
realizare a obligaţiilor de armonizare legislativă; n) transmiterea în adresa Centrului a tabelului 
de concordanţă actualizat pentru a fi inclus în baza de date a legislaţiei naţionale armonizate.

De asemenea, Secţiunea 2 descrie cercul iniţiatorilor proiectelor de acte normative 
armonizate, modul de elaborare a acestor proiecte de grupurile de lucru constituite în acest sens 
şi responsabilităţile fiecărui participant, etc.

Secţiunea 3 ” Metodele ş/' instrumentele procesului de armonizare legislativă " stabileşte 
mijloacele şi procedeele de elaborare a proiectelor de acte normative armonizate în limitelor 
normelor generale de tehnică legislativă fixate de Legea nr. 100/2017.

Astfel, proiectul naţional identifică 3 metode de bază de transpunere a actelor UE, 
precum: a) transpunere directă -  preluarea fidelă a prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în 
legislaţia naţională, fără reformulare, utilizînd redacţia, limbajul juridic şi terminologia identică 
sau similară cu cele ale actului Uniunii Europene care se transpune; b) reformulare -  integrarea 
prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în legislaţia naţională prin reformularea prevederilor 
actului Uniunii Europene care se transpune şi c) metoda mixtă -  utilizarea combinată a 
metodelor de transpunere directă şi reformulare.

De asemenea, compartimentul conţine reglementări detaliate referitoare la instrumentele 
specifice ale procesului de armonizare (clauza de armonizare, Tabelul de concordanţă şi sigla 
”UE”), precum şi la Nota Informativă pentru proiectele de acte normative cu relevanţă UE.

Capitolul III ”Avizare a şi expertiza de compatibilitate” stabileşte procedura de avizare 
şi de expertiză a proiectelor de acte normative care au ca scop armonizarea legislaţiei.

Astfel, toate proiectele de acte normative care cad sub incidenţa Legii 100/2017 şi care au 
ca scop armonizarea cu legislaţia UE, sunt supuse în mod obligatoriu expertizei de 
compatibilitate, în baza Tabelului de concordanţă întocmit.

Mai mult ca atît, în conformitate cu principiul ireversibilităţii procesului de armonizare 
legislativă şi pentru asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 
Europene, Centrul avizează în mod obligatoriu toate proiectele de acte normative, inclusiv cele 
de modificare a legislaţiei armonizate, care nu au ca scop armonizarea directă a legislaţiei 
naţionale, dar se circumscriu politicilor Uniunii Europene şi domeniilor de cooperare cu Uniunea 
Europeană, în baza acordurilor bilaterale.
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O noutate introdusă de proiect o reprezintă obligativitatea actualizării tabelelor de 
concordanţă după fiecare etapă de legiferare a proiectului actului normativ, avînd scopul 
reflectării corecte a modului de transpunere a normelor europene şi actualizării gradului de 
corespundere cu acestea, a explicaţiilor ce vizează diferenţele de compatibilitate, precum şi a 
acţiunilor normative planificate pentru înlăturarea oricăror incompatibilităţi.

Potrivit Capitolul IV  ”Coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare 
legislativă” se realizează de către Cancelaria de stat prin intermediul Centrului de armonizare a 
legislaţiei (în continuare Centru).

Cancelaria de Stat prin intermediul Centrului de armonizare a legislaţiei realizează 
misiunea şi funcţiile stabilite cu referire la:

a) coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei la nivel naţional;
b) asigurarea compatibilităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia UE;
c) asigurarea asistenţei metodologice şi de specialitate în domeniul dreptului UE şi 

procesului de armonizare legislativă.
Atribuţiile în domeniul coordonării şi monitorizării procesului de armonizare a 

legislaţiei la nivel naţional se referă la coordonarea gradului de realizare a obligaţiilor de 
transpunere care rezultă din acordurile bilaterale cu Uniunea Europeană, precum şi din planurile 
de acţiuni ale Guvernului şi programele legislative ale Parlamentului, prin intermediul reţelei 
interinstituionale a punctelor de contact responsabile pentru transmiterea de informaţii 
actualizate privind tipul proiectului de act normativ care are ca scop armonizarea, respectarea 
termenelor de transpunere asumate şi stadiul procesului de elaborare a actelor normative din aria 
lor de competenţă; formularea de propuneri la elaborarea şi actualizarea planurilor de acţiuni ale 
Guvernului şi programelor legislative ale Parlamentului sub aspectul armonizării legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene; formularea şi transmiterea autorităţilor competente de 
propuneri în vederea accelerării procesului de armonizare; urmărirea şi semnalizarea Guvernului 
sau, după caz, Parlamentului, a întîrzierilor în procesul de legiferare a proiectelor de acte 
normative care au ca scop armonizarea legislativă; sistematizarea progreselor înregistrate în 
procesul de armonizare legislativă; organizarea şi gestionarea bazei de date a legislaţiei 
naţionale armonizate cu legislaţia UE, asigurînd transparenţa procesului de armonizare 
legislativă, accesul la legislaţia europeană transpusă, nivelul de armonizare şi tabelele de 
concordanţă pentru legislaţia armonizată; prezentarea Guvernului şi Parlamentului a situaţiei 
privind procesul de armonizare a legislaţiei.

Atribuţiile în domeniul asigurării compatibilităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia 
Uniunii Europene se referă la: expertizarea, în mod obligatoriu, a proiectelor de acte normative 
cu relevanţă UE, elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale, inclusiv actele 
departamentale şi interdepartamentale ale autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice 
autonome şi proiectele de acte normative elaborate de către deputaţii în Parlament, prezentate 
acestuia, fiind însoţite de tabelul de concordanţă, şi emite, în ultimă instanţă, declaraţia de 
compatibilitate; avizarea, în mod obligatoriu, a tuturor proiectelor de acte normative, inclusiv 
cele de modificare a legislaţiei armonizate, care nu au ca scop armonizarea directă a legislaţiei 
naţionale, dar se circumscriu politicilor Uniunii Europene şi domeniilor de cooperare cu Uniunea 
Europeană, în baza acordurilor bilaterale; monitorizarea calităţii transpunerii legislaţiei Uniunii 
Europene prin verificarea valabilităţii legislaţiei europene transpuse, respectării principiului 
armonizării dinamice în procesul de armonizare, corectitudinii metodelor de armonizare utilizate, 
precum şi prin evaluarea nivelului de transpunere sau adaptare a reglementărilor europene în 
cuprinsul proiectelor de acte normative; formularea de propuneri de completare cu dispoziţii din 
legislaţia europeană sau de eliminare a dispoziţiilor ce contravin acesteia în scopul prevenirii 
transpunerii deficiente a legislaţiei Uniunii Europene; verificarea respectării exigenţelor înaintate 
faţă de proiectele de acte normative care au ca scop armonizarea legislativă şi conţinutul
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dosarului de însoţire ale acestora.

Atribuţiile ce se referă la asigurarea asistenţei metodologice şi de specialitate în 
domeniul dreptului UE şi al procesului de armonizare legislativă au în vedere elaborarea şi 
actualizarea instrucţiunilor metodologice privind procesul de armonizare a legislaţiei; acordarea 
de asistenţă metodologică subiecţilor cu drept de iniţiativă legislativă în privinţa aspectelor de 
drept european, tehnici de transpunere şi întocmirea tabelelor de concordanţă; examinarea 
adresărilor Guvernului şi răspunderea la sesizările autorităţilor administraţiei publice centrale, 
autorităţilor publice autonome, Parlamentului, persoanelor fizice şi juridice, în sfera sa de 
activitate, acţionînd în calitate de autoritate de expertiză în domeniul dreptului UE, etc. 
Coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare legislativă se va realiza în strînsă 
legătură cu structurile guvernamentale, parlamentare şi cu autoritatea responsabilă de 
coordonarea procesului de integrare europeană, în vederea clarificării aspectelor relevante 
procesului de armonizare legislativă şi asigurării suportului necesar pentru realizarea activităţii 
Centrului.

5. Fundamentarea economico-financiară ________
Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare de la bugetul de stat.______________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare________________________
Intrarea în vigoare a prezentei Hotărîri de Guvern va avea ca efect abrogarea Hotarîrii 
Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 privind armonizarea legislaţiei Republicii Moldova 
cu legislaţia comunitară.____________________________________________________________
7. Avizarea, expertizarea şi consultarea publică a proiectului___________________________

Proiectul a fost avizat şi expertizat de către autorităţile interesate. Totodată, 
proiectul a fost consultat public în conformitate cu prevederile legislaţiei privind 
transparenţa în procesul decizional.

Majoritatea obiecţiilor şi propunerilor pertinente au fost acceptate, fiind reflectate 
corespunzător în textul proiectului, iar neacceptarea unor obiecţii şi propuneri a fost 
argumentată în sinteza acestora la proiect._______________________________________

A

Director
Centrul de ImpIementai>*ri?£fbrimelor

Iurie CIOCAN
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