
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru modificarea punctului 15 din Regulile de înregistrare  

a navelor maritime în Republica Moldova,  

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 855/2007 

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

 

În temeiul art. 31 alin. (4) din Legea nr. 599/1999 pentru aprobarea 

Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1-4, art. 2), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Punctul 15 din Regulile de înregistrare a navelor maritime în 

Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 855/2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126, art. 895), va 

avea următorul cuprins: 

„15. În conformitate cu prevederile Codului navigației maritime 

comerciale al Republicii Moldova, nava cumpărată sau construită în alt stat 

primește dreptul de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova din 

momentul introducerii înscrierilor corespunzătoare în registrul navelor sau în 

catalogul naval şi al eliberării de către Agenția Navală a certificatelor 

provizorii care atestă acest drept. Certificatele menţionate sînt valabile pînă 

la finalizarea procedurii de înregistrare permanentă a navei şi eliberarea 

certificatelor ce atestă înregistrarea permanentă, dar cel mult 6 luni.”  

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

  



Notă informativă
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 15 din Regulile de înregistrare a 

navelor maritime în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2007

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Autorul proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 15 din Regulile de înregistrare 
a navelor maritime în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2007 este Ministerul 
Economiei şi Infrastructurii.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 15 din Regulile de 
înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2007 
rezultă din necesitatea armonizării legislaţiei în vigoare. Astfel, Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost elaborat 
ca urmare a modificărilor operate la alin.(4), art. 31 al Legii nr.599/1999 pentru aprobarea Codului 
navigaţiei maritime comerciale ai Republicii Moldova prin adoptarea Legii nr.l 13/2018 pentru modificarea 
articolului 31 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2018, nr.277-284/417). Totodată, conform articolului II al Legii nr.l 13/2018 Guvernul 
urmează în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, să aducă actele sale normative în conformitate 
cu prezenta lege, de aici a apărut şi exigenţa intrării în vigoare a prezentei hotărîri la data publicării în 
Monitorul Oficial.___________________________________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul prezentat respectă prevederile legislaţiei naţionale şi nu intră în contradicţie cu 
prevederile legislaţiei UE._____________________________________________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prevederile proiectului Hotărârii de Guvern se referă la modul de eliberare a certificatelor 
provizorii eliberate de către Agenţia Navală, care atestă dreptul navei cumpărate sau construite în alt 
stat de a naviga sub pavilionul Republicii Moldova în momentul introducerii înscrierilor 
corespunzătoare în registrul navelor sau în catalogul naval. Certificatele menţionate sînt valabile pînă 
la finalizarea procedurii de înregistrare permanentă a navei şi eliberarea certificatelor ce atestă 
înregistrarea permanentă, dar cel mult 6 luni. Astfel, elementul constă în faptul că certificatele 
provizorii se eliberează de către Agenţia Navală şi nu de către consul cum era prevăzut anterior. 
Totodată, a fost majorat termenul de valabilitate a certificatului provizoriu de la 3 luni pînă la 6 luni.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de 
stat. _________________________________________________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul se încadrează în sistemul actelor normative.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul a fost consultat şi avizat cu instituţiile publice de resort în conformitate cu prevederile Legii 
100/2017 privind actele no rm ative .______ _____________________________________________________



în cadrul procesului de consultate şi avizare au fost implicate autorităţile publice şi instituţiile 
interesate (Cancelaria de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene).

în scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţul 
privind consultarea publică a Proiectului poate fi accesat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei 
şi Infrastructurii (compartimentul „ Transparenţa”, directoriul Transparenţă decizională/Anunţuri privind 
consultarea publică”), şi pe portalul guvernamental particip.gov.md,________________________________
8. Constatările expertizei anticorupţie

în expertiza anticorupţie s-a menţionat că în proiectul expus expertizei n-au fost identificaţi careva factori 
sau riscuri de corupţie.________________________________________________________________________
9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

10. Constatările expertizei juridice

Expertiza juridică se anexează la set, totodată toate propunerile parvenite asupra proiectului au fost luate 
în calcul şi proiectul a fost modificat conform solicitărilor.
11. Constatările altor expertize

Secretar general de stat
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