
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de 

publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de 

publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994  

privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol unic. – Articolul 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de 

publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art. 653), cu modificările ulterioare, va 

avea următorul cuprins: 
 

,,Art. 10. – (1) Monitorul Oficial este publicația oficială a statului, în care 

se publică actele oficiale prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din prezenta lege. 

(2) Agenția Informațională de Stat „Moldpres” editează Monitorul Oficial 

atît în format electronic, cît și în format tipărit, cu aceiași forță juridică. 

(3) Formatul ediției electronice a Monitorului Oficial, părțile I-III, este pus 

la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod gratuit, permanent pe pagina web 

oficială, în varianta pentru citire și imprimare. 

(4) Formatul ediției electronice a Monitorului Oficial, părțile IV și V, este 

pus la dispoziția tuturor utilizatorilor contra cost în bază de abonament. 

(5) Formatul ediției tipărite a Monitorului Oficial este pus la dispoziția 

tuturor utilizatorilor contra cost în bază de abonament sau prin vînzare liberă.  

(6) Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către 

Agenţia Informaţională de Stat ,,Moldpres”, nomenclatorul serviciilor prestate şi 

cuantumul tarifelor la acestea se aprobă de către Guvern.” 
 

 

Președintele Parlamentului 

 



Nota informativă

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.173/1994 

privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale

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

Cancelaria de Stat cu suportul Centrului de Implementare a Reformelor____________

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

Conceptul Monitorului Oficial al Republicii Moldova tipărit pe suport de hârtie a 

devenit deja anacronic. Versiunea tipărită a Monitorului Oficial pe suport hîrtie, trebuie să 

devină o formă alternativă, cea principală fiind electronică. în scopul realizării acestui 

deziderat, proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.173/1994 
privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, prevede stabilirea unor 

reglementări legale menite să ducă la reconceptualizarea publicaţiei periodice Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. Astfel, proiectul dispune expunerea articolului 10 din Legea 
nr.173/1994, în redacţie nouă.

Procesul tehnologic de editare a Monitorului Oficial pe suport de hârtie presupune şi 

etapele de tipărire şi diseminare a publicaţiei, fapt care generează costuri adiţionale 

reflectate în preţul final plătit de utilizatorii Monitorului Oficial.

însă, provocarea majoră, este cea legată de operativitatea difuzării Monitorului Oficial, 

în special în cazurile ediţiilor suplimentare. în situaţiile de urgenţă, dictate de necesitatea 

publicării unor ediţii suplimentare ale Monitorului Oficial, distribuitorii invocă adesea 

costurile suplimentare suportate de aceştia pentru difuzarea tirajului neplanificat şi, în 

consecinţă, pretind plata unor penalităţi. Totodată, sunt invocate şi motivele tehnice care 

fac imposibilă distribuirea în timp util a publicaţiei.

în scopul facilitării accesului la publicaţia Monitorul Oficial în timp real se propune 

digitalizarea editării Monitorului Oficial. Digitalizarea Monitorului Oficial ca produs 

editorial, va determina o bună parte din utilizatori să migreze spre versiunea electronică a 
Monitorului şi, în consecinţă, la scăderea tirajului Monitorului tipărit. Aceasta din urmă îi 
va permite Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres” să tipărească Monitorul Oficial 
într-un număr limitat de exemplare, la o minitipografie, pentru un număr limitat de abonaţi, 

cum ar fi Biblioteca Naţională sau bibliotecile raionale, în vederea asigurării de acces la 

această publicaţie a persoanelor interesate care nu dispun de echipamente electronice._____

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 cu legislaţia Uniunii 

Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_________________________

Proiectul de lege prevede expunerea în redacţie nouă a articolului 10 din Legea 

nr.173/1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, şi anume:

- alineatul (1), dispune că Monitorul Oficial este publicaţia oficială a statului, în care 

se publică actele oficiale prevăzute la articolul 1 alin.(l) din prezenta lege. Astfel, la 

articolul 1 alin.(l) din Legea nr.173/1994, sunt enumerate actele normative care se publică 

în Monitorul Oficial.
- alineatul (2), prevede modul de editare a Monitorului Oficial, atât în format 

electronic, cât şi în format tipărit cu aceiaşi forţă juridică;
- alineatul (3), prevede punerea la dispoziţie a formatului ediţiei electronice a 

Monitorului Oficial partea L partea a Il-a şi partea a IlI-a, în mod gratuit şi permanent pe



pagina web oficială, în varianta pentru citire şi imprimare;

- alineatul (4) prevede punerea la dispoziţie a formatului ediţiei electronice a 
Monitorului Oficial, partea IV şi V contra cost în bază de abonament;

- alineatul (5) prevede punerea la dispoziţie utilizatorilor a formatului tipărit al 

Monitorului Oficial contra cost în bază de abonament, inclusiv prin vânzare liberă;

- alineatul (6), prevede aprobarea de către Guvern a Metodologiei de calculare a

tarifelor la serviciile prestate de către Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”, 

nomenclatorul serviciilor prestate şi cuantumul tarifelor. Acest fapt rezidă din cerinţele 

art.32 alin.(4) din Legea privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98/2012 şi 

art.43 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, 

care expres statuează că Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, 
nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice 

şi juridice de către instituţiile publice.___________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară__________________________________

Adoptarea proiectului dat nu implică cheltuieli financiare şi nu conţine prevederi de 

reglementare a activităţii de întreprinzător în contextul Legii nr.235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Dimpotrivă, editarea 
Monitorului Oficial al Republicii Moldova în format electronic, va duce Ia redefinirea 
întregului proces tehnologic de editare a Monitorului.

Potrivit informaţiei economico-financiare prezentate de către Agenţia Informaţională 
de Stat „Moldpres”:

- veniturile din vânzarea abonamentelor formatului tipărit (pe hârtie) al Monitorului 

Oficial constituie circa 7,5 mln. lei anual (preţul unui abonament anual constituie circa 

2500 lei). Cheltuielile pentru editarea formatului tipărit al Monitorului Oficial constituie 

circa 9 mln. lei anual, dintre care 5,9 mln. lei constituie cheltuieli ce tin de achiziţia de 
materie primă pentru tipărire şi serviciile poligrafice;

- veniturile din vânzarea abonamentelor formatului electronic al Monitorului Oficial 

constituie circa 850 mii lei anual (preţul unui abonament anual constituie circa 970 lei). 

Costurile pentru editarea formatului electronic al Monitorului Oficial constituie circa 712 
mii lei anual.

A

In acest context se constată că vânzarea abonamentelor formatului electronic al 

Monitorului Oficial este mai eficientă acoperind costurile, inclusiv şi costul abonamentului 
fiind mai mic.

Evaluările şi estimările economico-financiare realizate prin diverse scenarii, inclusiv 
cele mai pesimiste (reducerea vânzărilor Monitorului Oficial cu peste 50% în condiţiile 
preţurilor actuale de vânzare), realizate în baza informaţiilor privind activitatea economică 

a Agenţiei Informaţionale de Stat „Moldpres”, denotă că intervenţia preconizată prin 

prisma prevederilor proiectului de lege nu va afecta sustenabilitatea de perspectivă a 
activităţii economice a Agenţiei „Moldpres” în vederea realizării atribuţiilor reglementate 

|de actele normative._________________________________________________________

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_______________________________

Proiectul vizat respectă normele constituţionale.
în special, prin asigurarea punerii la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod gratuit, 

permanent pe pagina web oficială, a ediţiei electronice a Monitorului Oficial, părţile I-III 

(în care sunt publicate actele normative), statul va înlesni procesul de cunoaştere de către 

cetăţeni a legislaţiei naţionale, contribuind implicit la realizarea art.23 alin.(2) din 

Constituţie, care statuează că: „Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte



drepturile şi îndatoririle. în acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte
' acte normative.”.____ ______________________________________________

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
A ■ ■— ------------

In scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul urmează să fie plasat pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat şi 

transmis spre avizare/expertizare autorităţilor interesate.______ ____________

Secretar general al Guvernului


	Hotarire.pdf
	Nota.pdf
	1.pdf
	2.pdf




