
aaTabelul divergenţelor la proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea  Agenţiei Naţionale Antidoping”.

Nr. Denumirea 
instituţiei

Obiecţia / propunerea Acceptare /argumentare 
neacceptări

1 Ministerul 
Finanţilor 

Pct.1 la proectul de hotărîre urmează a fi exclusă sintagma 
”aparatului central a”

Se acceptă

Pct.3 la proectul de hotărîre  urmează a fi exclusă. Se acceptă
Pct.4  urmează a fi suplimenta cu un nou punct în redacţia “5. 
Finanţarea Agenţiei se efectuează din contul bugetului de 
stat,precum şi a mijloacelor speciale formate şi administrate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.”

Se acceptă

Pct.6 sbp.6) sintagma “coordonează”  urmează a fi exclusă Se acceptă
Pct.7sbp.25) urmează a fi expus în noua redacţie Se acceptă
Pct.7 sbp.30) urmează a fi exclusă. Nu se acceptă
Pct.8 sbp.3)  sintagma “să adopte şi să emită în limitele competenţei 
stabilite de legislaţia în vigoare” se va substitui cu “să elaboreze şi 
să înainteze proiecte de.”

Se acceptă

Pct 10 sbt. 4) şi pct.17 sbt.12) sintagma “ale şefilor de direcţii, secţii 
şi servicii ale Agenţiei” de substituit cu sintagma “ale serviciilor 
Agenţiei”. 

Se acceptă

Pct.19 urmează a fi exclusă. Se acceptă
2 Ministerul 

Sănătăţii 
Pct.6 sbp.3) urmează a fi exclusă conform art.6 din Legea nr.98 din 
4 mai 2012.

Nu se acceptă

Pct.7 sbp.9) urmează a fi exclusă. Nu se accept, sintagma “Ministerul 
Sănătăţii”  va fi exlusă.



Pct.7sbp.29) urmează a fi exclusă. Se acceptă
3 Ministerul 

Economiei
Art 25-27 din Legea nr.98 din 04 mai 2012, se vor utiliza expresiile 
“atribuţiile principale” şi “drepturile generale.”

Nu se acceptă, conform Hotărârii 
Guvernului nr.1310 din 14.11.2006, 
cu privire la aprobarea structurii-tip  
a regulamentelor 
privind organizarea şi funcţionarea 
organului central
 de specialitate al administraţiei  
publice şi autorităţii 
administrative din subordinea 
acestuia, Capitolul II se indică: 
1.Misiunea; 2.Funcţiile de bază; 
3.Atribuţiile; 4.Drepturile;

Pct.7 sbp.27-30) de concretizat în ce constă coloborarea cu 
Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Vamal, Camera 
Înregistrării de Stat, Biroul Naţional de Statistică,Ministerul 
Sănătăţii.

La pct. 7 sbp. 27) se reformulează după cum urmează: Sesizează Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Vamal…; la sbp. 28) Solicită informaţii necesare de la Camera Înregistrării de Stat, Biroul Național de Statistică și autoritățile administrației publice locale…; sbt 29) a fost exlus
Pct.8 sbp.2) urmează a fi exclusă. Se acceptă şi se exclude
Pct.8 sbp.13) urmează a fi exclusă. Se acceptă şi se exclude
Pct.10sbp.2-4) urmează a fi prevăzute atribuţiile potrivit Legii nr.98 
din 04 mai 2012, sînt de competenţa directorului general.

Agenţia conform legii nr.185 este o 
instituţie publică cu personalitate 
juridică aflată în subordinea 
Guvernului. Atribuţiile sunt prevăzute 



conform Legii  nr.185  11.07.2012, 
art.6.

Pct.10sbp.3) urmează a fi exclusă. Se acceptă
Pct.18 sintagma “vicedirector” se va substitui cu sintagma “director 
general adjunct”.

Se acceptă

Pct.19 urmează a fi exclusă sintagma” vizate  de directorul general 
şi aprobate de către Consiliul administrativ” se vor substitui cu 
cuvintele “aprobate de către Directorul general al Agenţiei”.

Pct.19 a fost reformulat, conținutul 
său actual nu mai conține sintagma 
menționată

4 Ministerul 
Tineretului 
şi Sportului 

Pct. 2 sintagma “autoritatea administraţiei publice” se va substituit” 
instituţie publică”, fraza de “drept public” urmează a fi exlusă.

Se acceptă

Pct. 6 sbt.3) fraza „coordonează acţiunile organilor centrale” se va 
substitui cu fraza „colaborează cu organele centrale”.

Se acceptă 

Pct.6 sbt.9) sintagma “licitaţii de achiziţie publice de mărfuri, lucrari 
şi servicii”, se va substituit cu sintagma „achiziţii publice de bunuri, 
servicii şi lucrări”. 
Legea nr.96 din 13.04.2007

Nu se acceptă, forma de achiziții prin 
licitații contribuie la administrarea 
rațională a bugetului Agenției

Pct.6 sbt.8) urmează a fi revăzut A fost exclus
Pct.9 sbt.3) după sintagma “Comitetul Naţional Olimpic”  de 
complectat cu sintagma “şi Sportiv”. 

Se acceptă


