
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.449/2010 

cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară 

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

În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 209/2018 cu privire la crearea 

Comitetului Național de Stabilitate Financiară (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 668), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 449/2010 cu privire la crearea 

Comitetului Național de Stabilitate Financiară (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 87-90, art. 518). 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 

cu privire la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară

1. Denumirea autoruiui şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului_______
Proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 cu 

privire la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară este elaborat de către Ministerul 
Finanţelor.____________________________________________________________  j
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 cu 
privire la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară (în continuare -  Proiect) a fost elaborat ; 
ca urmare a adoptării Legii nr. 209/2018 cu privire la Comitetul Naţional de Stabilitate j 
Financiară. Prin urmare, în condiţiile în care Legea nr. 209/2018 reglementează modul de 
organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, se impune 
necesitatea abrogării Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 în vederea evitării paralelismelor în 
legislaţie şi asigurării concordanţei legislative.______________________________________
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_______________

Proiectul prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr.449/2010 cu privire la Comitetul 
Naţional de Stabilitate Financiară.____________________________ ____________________
4. Fundamentarea economico-flnanciară________________________________________

Implementarea proiectului nu implică alocarea de mijloace financiare din contul 
bugetului de stat.______________________________________________________________
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_____________________

Proiectul propus este un proiect de Hotărîre al Guvernului ce presupune abrogarea unei 
alte hotărâri de Guvern.________________________________________________________
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului____________________________ ______

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor, directoriul „Transparenţa decizională/ 
Procesul decizional” a fost plasat anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a 
proiectului, precum şi urmează a fi plasat anunţul privind organizarea consultărilor publice pe 
marginea acestuia.______ ______________________________________________________
7. Constatările expertizei anticorupţie ; ________~ ; '_______ •

In urma efectuării expertizei anticorupţie, nu s-a identificat factori de risc care pot ; 
genera apariţia riscurilor de corupţie.______________________________________________i
8. Constatările expertizei juridice_________________________________________________

în urma efectuării expertizei juridice, au fost înaintate propuneri de îmbunătăţire a 
tehnicii legislative, acestea fiind luate în considerare la etapa de definitivare a proiectului. j

MINISTRU Ion CHICU
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