
Tabela divergenţelor 
la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2018” 

 

Propunerile şi/sau obiecţiile instituţiilor  Comentarii 
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova  
1.  Conform art.66 alin (3) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative 

ale Guvernului și ale altor autorități administrației publice centrale și locale, 
concomitent cu proiectul de act normativ trebuie prezentate propuneri de abrogare a 
actelor normative, emise anterior, privind chestiunile respective sau de modificare și 
completare a acestora. 

Se acceptă. Proiectul de hotărîre a Guvernului ”Cu privire la Consiliul 
Național pentru statistică” pct.4 subpct.(1, 2, 3) prevăd abrogarea 
Hotăririlor Guvernului nr.532 din 15 mai 2007 “Cu privire la Consiliul 
pentru statistică”; nr.905 din 09 august 2007 ”Cu privire la aprobarea 
Regulamentului Consiliului pentru statistică”. 
Totodată, abrogarea actelor normative de modificare sau completare 
intervine odată cu abrogarea actului de bază fără a fi nevoie de o stipulare 
expresă. 

2.  Pct.4 din proiectul de hotărîre se va completa cu Hotărîrea Guvernului nr.340 din 3 
mai 2010, iar sintagma ”cu modificările și completările ulterioare” din sub.1) 
urmează a fi exclusă. 

Nu se acceptă. Abrogarea actelor normative de modificare sau completare 
intervine odată cu abrogarea actului de bază fără a fi nevoie de o stipulare 
expresă. 

Ministerul Economiei și Infrastructurii  
1. Propunem de a revedea pct.8 astfel încât să fie expusă lista exhaustivă a atribuțiilor 

secretarului Consiliului, în scopul excluderii interpretărilor, care pot apărea în 
privința pct. 8. Subpunct (10) din anexa 1 din proiect, care stipulează că ”secretarul 
Consiliului îndeplinește alte atribuții stabilite de președintele Consiliului, în 
conformitate cu prezentul Regulament, pentru buna desfășurare a activității acestuia”. 

Se acceptă. A fost expusă lista exhaustivă a atribuțiilor secretarului 
Consiliului.  Totodată, considerăm util de menținut  subpct. (10) al pct. 8. 

2. La pct.16 considerăm necesar de a concretiza din ce moment începe a curge 
”termenul de 7 zile lucrătoare”. În acest context propunem de a completa punctul 
prenotat cu următoarea sintagmă ”7 zile lucrătoare din data desfășurării ședinței”.  

Se acceptă. 

3. Conform art.41 alin.(2) al Legii nr.217-XV din 18.07.2003 ”Privind actele normative 
ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale”, 
proiectul hotărîrii în cauză urmează a fi supus, în mod obligatoriu, unei expertize 
anticorupție din partea Centrului Național Anticorupție, pentru a se verifica dacă 
corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale, precum și pentru a 
preveni apariția de noi reglementări care favorizează sau pot favoriza corupția. 

Se acceptă. 

4. Întru consolidarea relațiilor de cooperare a autorităților publice cu societatea civilă 
precum și asigurarea transparenței în procesul decizional, conform prevederilor  
art. 9 alin. (1) al Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 ”Privind transparența în procesul 
decizional”, proiectul necesită a fi coordonat cu reprezentanții societății civile.  

Se acceptă.  



Propunerile şi/sau obiecţiile instituţiilor  Comentarii 
Ministerul Finanţelor  
1. În pct.5 sbpct.1 din proiectului Regulamentului Consiliului Național pentru 

statistică este necesar a se substitui sintagma ”autorități centrale” cu ”autorități 
administrative centrale”, fiind adusă în concordanță cu prevederile art.17 din Legea 
nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrala. 

Nu se acceptă, deoarece sintagma ”autorității centrale” este cuprinsă în 
atr.9 alin.(4) lit. a) din Legea nr. 93 din 26 mai 2017 ”Cu privire la 
statistica oficială”.  

Ministerul Justiției  
La proiectul Hotărîrii Guvernului:  
1. La pct. 1, întru respectarea terminologiei uniforme consacrate în Legea nr. 93 din 

26 mai 2017 cu privire la statistica oficială, cuvintele „Se instituie” se vor substitui 
cu cuvintele „Se creează” 

Se acceptă. 

2. La pct. 4 sbp. 3), menționăm că, nu este necesară abrogarea actelor normative 
(Hotărîrea Guvernului nr. 340 din 3 mai 2010) prin care a fost amendată Hotărîrea 
Guvernului nr. 532 din 15 mai 2007 cu privire la Consiliul pentru Statistică. 
Abrogarea actelor normative de modificare sau completare intervine odată cu 
abrogarea actului de bază fără a fi nevoie de o stipulare expresă. 

Se acceptă. 

La  proiectul Anexei nr. 1:  
3. La pct. 3 se vor revizui cuvintele „pe lîngă Guvern”, or, deși Legea nr. 93 din 26 

mai 2017 cu privire la statistica oficială operează la art. 9 alin. (1) cu noțiunea „pe 
lîngă Guvern”, aceasta nu exprimă un sens juridic și nici nu denotă claritate în 
privința statutului juridic al Consiliului Național pentru Statistică. 

Se acceptă. A fost exclusă sintagma ”pe lîngă Guvern”. 

4. Cu referire la Capitolul II din proiect, atragem atenția că, capitolul reprezintă un 
element de structură complex al actului normativ. Prin urmare, acesta nu poate fi 
constituit dintr-un singur punct. 

Nu se acceptă, deoarece Capitolul VIII ”Structura şi conţinutul actului 
normativ”, secțiunea a 2-a ”Conţinutul actului normativ şi structura 
normelor lui” (art.56, 57, 58) din Legea nr 317 din 18.07.2003 ”Privind 
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale” nu prevede numărul de puncte care urmează a 
fi inclus în capitole. 

5. Prevederile de la pct. 4 sbp. 1)-5) și pct. 5 sbp. 1)-6) din proiect sunt identice cu 
prevederile de la art. 9 alin. (3) lit. a)-e) și alin. (4) lit. a)-f) din Legea nr. 93 din 26 
mai 2017 cu privire la statistica oficială. Prin urmare, în scopul evitării 
paralelismelor în legislație, prevederile date urmează a fi excluse. 

Nu se acceptă, deoarece nu există paralelisme. 

6. Pct. 7 propunem să fie completat cu subpuncte distincte în care să fie indicat că, 
Președintele Consiliului reprezintă Consiliul în cadrul ședințelor Guvernului și în 
relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, distribuie obligațiile membrilor 
Consiliului. Totodată, la pct. 7 se va indica că, la sfîrșitul mandatului, președintele 
va întocmi un raport de activitate pentru perioada în care a prezidat Consiliul. 

Se acceptă. 

La pct. 8:  
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Propunerile şi/sau obiecţiile instituţiilor  Comentarii 
7. Sbp. 9) propunem să fie completat cu textul „a deciziilor Consiliului, cu excepția 

celor care conțin date confidențiale.”. 
Totodată, propunem completarea cu un subpunct în care să fie indicat că, secretarul 
păstrează documentația privind activitatea Consiliului. 

Se acceptă. 

8. La pct. 10, după textul „sînt prezenți” de completat cu textul „cel puțin”. Totodată, 
pentru evitarea blocajului instituțional, se va reglementa situația în care nu va fi 
posibil de convocat 2/3 din membrii consiliului, însă luarea deciziilor de către 
Consiliu va fi necesară. 

Se acceptă. 

9. La pct. 11, după textul „pot fi invitați” de completat cu textul „fără drept de vot, la 
inițiativa sau decizia membrilor Consiliului”. 

Se acceptă. 

10. La pct. 14 după textul „cu votul a” de completat cu textul „cel puțin”. Se acceptă. 
11. La pct. 16, textul „procesul-verbal al ședinței Consiliului” va fi precedat de textul 

„Deciziile Consiliului și”, după textul „președintele Consiliului” de completat cu 
textul „și secretar”. După textul „la adresa membrilor Consiliului” de completat cu 
textul „și autorităților administrației publice, ținîndu-se cont de specificul 
problemelor ce au fost examinate. 

Se acceptă. 

La Anexa nr. 2:  
12. Pentru a nu fi necesară amendarea hotărîrii Guvernului pentru modificarea 

componenței Consiliului Național pentru Statistică, în caz de modificare a 
denumirii Serviciului din cadrul Biroului Național de Statistică, propunem să fie 
indicat că, secretariatul Consiliului se asigură de Biroul Național de Statistică. 

Se acceptă. 

  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului  
1. La pct.6 din proiect, este menționat că în lipsa președintelui Consiliului, funcțiile 

acestuia sunt executate de către vicepreședinte. Însă nu este clară procedura fie de 
numire, fie de alegere a acestuia.  

Se acceptă, vicepreședintele Consiliului este numit prin Hotarîrea 
Guvernului, fapt menționat în anexa nr.2 Componența nominală a 
Consiliului Național pentru Statistică.  

2. Propunem excluderea pct.12 din proiect întru cît prevederile acestuia, repetă 
prevederile de la pct.8, cumulativ subpct.3) și subpct.9).  

Se acceptă.  

Ministerul Sănătăţii,  Muncii şi Protecţiei Sociale Propuneri şi obiecţii nu are. 
Banca Naţională a Moldovei Propuneri şi obiecţii nu are. 
Confederaţia Naţională a Patronatului din RM Propuneri şi obiecţii nu are. 
Academia de Studii Economice a Moldovei Propuneri şi obiecţii nu are. 
Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP Propuneri şi obiecţii nu are. 
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Propunerile şi/sau obiecţiile instituţiilor  Comentarii 
Centrul Naţional Anticorupție  
1.  La pct.11 din proiectul de Regulament sintagma ”pot participa, la decizia 

Consiliului” este vagă și confuză purtînd un caracter discreționar, întrucît autorul 
lasă la latitudinea proprie a Consiliului să determine independent care subiecți 
interesați (societatea civilă, mediul de afaceri, mass-media etc.) pot să participe la 
ședințele organizate și care nu, Totodată, proiectul nu prevede careva norme în ceea 
ce privește caracterul ședințelor organizate de către Consiliu (publice sau închise). 
Recomandări: completarea proiectului cu norme care să stipuleze expres 
circumstanțele/cazurile în care Consiliul poate refuza accesul părților interesate la 
ședințele organizate de către acesta.  

Se acceptă. Au fost redactate: 
- în pct.10 sintagma ”cel puțin jumătate” a fost substituită cu  sintagma 

”2/3”; 
- pct.11 a fost reformulat și expus în următoare redacție ”La ședințele 

Consiliului pot fi invitați reprezentanți din sectorul public, mediul de 
afaceri sau societatea civilă interesați de subiectele ce urmează a fi 
examinate și participa alte persoane decît membrii Consiliului, cu 
condiția ca aceștia să-și anunțe participarea și să fie înregistrate de 
secretarul Consiliului cu cel puțin trei zile înainte de ședință”. 

2.  La pct.14 ”Deciziile Consiliului au un caracter consultativ și se aprobă cu votul 
majorității simple a membrilor prezenți la ședință”, prevederile proiectului nu 
reglementează cazul în care voturile asupra unei decizii s-ar egala și care ar fi 
decizia finală în cazul dat. Astfel, reieșind din normele propuse acest fapt nu poate 
fi evitat mereu. Potrivit proiectului în total sunt stabiliți 11 membri, iar pentru a 
declara ședința deliberativă minim trebuie să participe jumătate din aceștia, adică 6 
membri prezenți. Deciziile Consiliului se aprobă cu votul majoritar din cei prezenți, 
adică 50%+1, respectiv cu votul a 4 membri. Prin urmare, se constată că deciziile 
pot fi luate cu votul a 4 membri din 11, ceea ce reduce din reprezentativitate.  
La fel numărul par de voturi exprimate pot bloca decizia finală, or există riscul de a 
recurge la influiențarea votului expus. 

Se acceptă. Pct.14 este redactat și expus în următoarea redacție ”Deciziile 
Consiliului au un caracter consultativ și se aprobă cu votul majorității 
simple a membrilor Consiliului”.  

3.  La pct. 17 potrivit proiectului Regulamentului ”Decizia ședinței Consiliului se aduc 
la cunoștința publicului, integral sau în extras, de către secretariat, prin publicarea 
pe pagina oficială a Biroului Național de Statistică”. Autorul a omis să concretizeze 
în normă în ce cazuri deciziile Consiliului se vor publica parțial sau potrivit normei 
”în extras”. Lipsa unor norme ce ar stabili caracterul informațiilor și a datelor ce 
urmează a fi excluse din deciziile Consiliului va contribui la publicarea informațiilor 
de interes public într-un mod subiectiv/netransparent/preferențial, denaturîndu-se 
date de importanță sporită pentru societatea civilă etc.  

Se acceptă, pct.17 a fost redactat și expus în următoarea redacție: 
”Decizia ședinței Consiliului se aduc la cunoștința publicului de către 
secretariat, prin publicarea pe pagina oficială a Biroului Național de 
Statistică”.   

Centrul de Implementare a Reformelor  
La anexa nr.1 la proiect:  
1. Deși art.9 din Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială nu reglementează 

termenele pentru care se numesc membrii Consiliului, conform celor mai bune 
practici europene în domeniul guvernanței statistice și practicilor similare, 
considerăm necesar stabilirea expresă în partea dispozitivă a proiectului hotărîrii de 
Guvern a unui termen relevant pentru care se numesc membrii Consiliului 
(recomandam 4 ani). 

Nu se acceptă, deoarece conform pct.3 a prezentului proiect de hotărîre a 
Guvernului ”Cu privire la Consiliul Național pentru Statistică” se 
stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului Național pentru 
Statistică din funcțiile deținute, atribuțiile acestora vor fi executate de 
persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei noi 
hotărîri de Guvern.  
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Propunerile şi/sau obiecţiile instituţiilor  Comentarii 
2. În nota informativă la proiect se menționează că proiectul reglementează funcțiile, 

atribuțiile și drepturile generale ale Consiliului, deși proiectul de Regulament 
reglementează numai atribuțiile. În acest context, considerăm că este necesar de 
stabilit o concordanță adecvată între proiect și nota informativă, prin completarea 
proiectului cu norme care să stabilească funcțiile și drepturile membrilor 
Consiliului.  

Se acceptă. Nota informativă a fost modificată. 

3. În scopul asigurării fortificării activității Consiliului, astfel cum prevede cadrul 
juridic și cele mai bune practici comunitare în domeniul de referință, este necesar 
de stabilit:  

 

a) obligația expresă a Consiliului de a prezenta anual Guvernului un raport de 
activitate pânâ la data de 31 martie a anului următor anului de raportare;  

Se acceptă parțial, în următoarea redacție: raportul anual de activitate a 
Consiliului va fi publicat pe pagina web oficială a Biroului Naţional de 
Statistică pânâ la data de 31 martie a anului următor anului de raportare. 

b) periodicitatea trimestrială de desfășurare a ședințelor ordinare și nu semestriale 
astfel cum prevede pct.9 din proiect;  

Nu se acceptă. Periodicitatea semestrială este minimă, dar ședințele 
Consiliului pot fi convocate oricând după necesitate.  

c) deciziile Consiliului să fie aprobate cu votul majorității simple a membrilor 
desemnați ai Consiliului (11 membri) și nu a celor prezenți la ședință. Această 
obiecție a fost constatată și de Centrul Național Anticorupție. De asemenea, în 
scopul excluderii confuziilor în procesul decizional, recomandam substituirea 
expresiei ”a cel puțin 50%+1” prin ”majorității simple”. 

Se acceptă.  

4. La pct.4, alin.6), în scopul aigurării stabilirii unor norme clare, cu impact național, 
astfel cum rezidă și din denumirea consiliului, considerăm relevant substituirea 
cuvântului ”intern” prin ”național”.  

Se acceptă. 

La anexa nr.2 la proiect:  
5. Ținînd cont de modificările realizate începînd cu 01.01.2018 în cadrul 

subdiviziunilor structurale ale Academiei de Studii Economice din Moldova, 
propunem substituirea sintagmei ”Șef catedră ”Matematică și Statistică 
Economică” prin sintagma ”Șef-departament ”Econometrie și Statistică 
Economică”.  

Se acceptă. 
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