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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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         Aprobat 

      prin Hotărârea Guvernului nr.         /2022 

 

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 236 din 14 iunie 2022) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, reglementările propuse în proiectul legii pentru 

modificarea unor acte normative sunt orientate spre optimizarea procedurii de 

autorizare a lucrărilor de construcție a rețelelor de comunicații electronice și a 

rețelelor inginerești. 

Considerând obiectivele urmărite, evocăm despre susținerea proiectului, 

cu următoarele propuneri de îmbunătățire. 

1. La art. II - modificarea Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcție: 

- la pct. 1, cu referire la amendamentul pentru art. 3 alin. (1), în scopul 

asigurării utilizării unei terminologii constante, recomandăm următoarea redacție 

a acestuia: „ , în cazul rețelelor inginerești și de comunicații electronice - în baza 

cererii investitorului/beneficiarului sau furnizorului de rețele publice de 

comunicații electronice.”.  

În același context, considerăm judicios ajustarea inclusiv a textului pct. 3, 

ce vizează modificarea art. 12 alin. (1), după cum urmează: „ , în cazul rețelelor 

inginerești și de comunicații electronice - în baza cererii 

investitorului/beneficiarului sau furnizorului de rețele publice de comunicații 

electronice.”; 

- la pct. 2, ce completează art. 11 cu alin. (1
1
), textul „din cadrul 

instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor” urmează a fi exclus, deoarece 

prin Legea nr. 3/2020 pentru modificarea unor acte legislative au fost excluse 

prevederile corespunzătoare din dispozițiile Legii nr. 721/1996 privind calitatea 

în construcții. Suplimentar, evocăm că Legea nr. 721/1996, care stabilește 

sistemul calității în construcții, nu mai conține norme privind autorizarea 

întreprinderilor în construcții, iar prin intermediul proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative, inițiativa Guvernului, înregistrat în Parlamentul 

Republicii Moldova cu nr. 219 din 2 iunie 2022, de asemenea, prevederea 

respectivă se propune a fi exclusă inclusiv din art. 11 alin. (1) din Legea 

nr. 163/2010; 

- la pct. 4, ce prevede modificarea art. 14, la redacția propusă la alin. (3): 

la lit. a), după textul „declarația informativă tip”, pentru un spor de 

precizie normativă, se introduce textul ,, , eliberată de autoritatea de 

reglementare în domeniu,”; 
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la lit. f), textul ,,locală, luate la evidență sau înscrise în Registrul 

monumentelor de importanță locală;” se va substitui cu textul ,,națională și locală 

înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sau în 

registrele monumentelor istorice de importanță locală și în zonele lor de 

protecție;”, în scopul asigurării coerenței și predictibilității normei juridice prin 

prisma Legii nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor; 

la lit. g), cuvintele „avizul favorabil” urmează a fi substituite cu cuvintele 

„avizul pozitiv”, în vederea stabilirii clarității emiterii acestui aviz de către 

administratorul drumului. 

2. Adițional, constatăm că proiectul conține unele carențe de tehnică 

legislativă.  

La art. I, în dispoziția de modificare se va revedea utilizarea noțiunii 

„textul”. În acest sens, se va reține că în conformitate cu uzanțele de tehnică 

legislativă, cuvântul „textul” se folosește pentru individualizarea unor cuvinte și 

cifre, cuvinte și semne de punctuație, cifre și semne de punctuație, iar cuvântul 

„sintagma” se utilizează cu referire la un grup de două sau mai multe cuvinte 

între care există raporturi de subordonare, în celelalte cazuri, pentru formularea 

dispozițiilor de modificare, se utilizează termenii „cuvântul”/„cuvintele”, după 

caz, termenii „cifra”/„cifrele”. 

La art. II, pct. 3 în primul alineat, pentru respectarea principiului 

uniformizării terminologice, cuvintele „se introduce” se vor substitui cu expresia 

„se completează cu”. 

3. Cu titlu de recomandare, considerăm oportun asigurarea corelării 

prevederilor din proiectul de lege supus avizării cu stipulările proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative (inițiativa legislativă nr. 247 din 17 iunie 

2022), prin care se modifică inclusiv Legea nr. 163/2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcție, în partea ce vizează art. 3 alin. (1) și art. 12 

alin. (1). 

 

 

 

 

 




