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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a 

Parlamentului privind abrogarea unor Hotărâri ale Parlamentului 
 

nr. ______  din  «____»  __________  2013 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a 

Parlamentului privind abrogarea unor Hotărâri ale Parlamentului.

 
PRIM-MINISTRU Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei Oleg Efrim



proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E 
privind abrogarea unor Hotărâri ale Parlamentului 

 
nr. ______  din  «____»  __________  2013 

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1. – Se abrogă: 
Hotărârea  Parlamentului  nr.  280  din  07.12.2012  privind  aprobarea  Listei 

funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le 
corespund (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2012, nr. 263-269, art.859); 

Hotărârea  Parlamentului  nr.  282  din  07.12.2012  despre  aprobarea 
Regulamentului  cu  privire  la  organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  pentru 
ocuparea  funcţiei  de  şef  de  subdiviziune  teritorială  a  Centrului  Naţional 
Anticorupţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2012, nr. 263-269, art.860); 

 Hotărârea Parlamentului nr. 70 din 05.04.2013 privind uniforma şi însemnele 
distinctive ale colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2013, nr. 97–103, art.323). 

 
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor CORMAN
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Nota informativă
la proiectul de hotărâre a Parlamentului

 privind abrogarea unor Hotărâri ale Parlamentului

În rezultatul adoptării de către  Parlamentul Republicii Moldova,  la 03 mai 
2013,  a  Legii  nr.  106 pentru modificarea şi  completarea  unor  acte  legislative, 
Centrul Naţional Anticorupţie (în continuare Centrul) a fost din nou transferat în 
subordinea  Guvernului.  Ulterior,  întru  executarea  prevederilor  legii  respective, 
Centrul a elaborat şi promovat un set de acte normative care au fost aprobate de 
către Guvern, dintre care: Hotărârea Guvernului nr. 706 din 09.09.2013  privind 
aprobarea Listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi a gradelor 
speciale  ce  le  corespund;  Hotărârea Guvernului  nr.  716 din 16.09.2013 privind 
aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  organizarea  şi  desfăşurarea  concursului 
pentru ocuparea funcţiei  de şef  de subdiviziune teritorială  a  Centrului  Naţional 
Anticorupţie  şi  Hotărârea Guvernului  nr.  735 din 16.09.2013 privind aprobarea 
uniformei  şi  însemnelor  distinctive  ale  Centrului  Naţional  Anticorupţie.  Prin 
urmare,  se  constată  o  dublare  a  cadrului  legal  referitor  la  activitatea  Centrului, 
deoarece o serie de prevederi se regăsesc atât în unele Hotărâri ale Guvernului, cât 
şi în Hotărârile Parlamentului propuse spre abrogare. 

Astfel,  reieşind din circumstanţele  relatate  mai  sus,  menţionăm că scopul 
prezentului proiect este de a exclude dublarea de reglementări  analogice în mai 
multe acte normative şi legislative. Necesitatea proiectului poate fi confirmată şi 
prin faptul că Hotărârile Parlamentului enunţate în proiect nu mai sunt pertinente 
pentru reglementarea activităţii Centrului şi, la moment, sunt inaplicabile.

Implementarea  prevederilor  proiectului  nu  va  necesita  careva  resurse 
financiare din bugetul de stat.

În  contextul  celor  relevate,  Centrul  înaintează  spre  avizare  proiectul  de 
hotărâre a Parlamentului „Privind abrogarea unor Hotărâri ale Parlamentului”. 

Director                                                                                    Viorel CHETRARU


