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1. Aspecte introductive 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Titlul actului, data 

adoptării şi publicării 

Legea nr.116 din 03 iulie 2014 cinematografie 

(Monitorul Oficial, 2014 nr.217-222, art.467) 

2. Temeiul elaborării actului Necesitatea armonizării cadrului legislativ la 

cerințele europene   

3. Scopul actului Crearea cadrului juridic pentru instituția publică 

Centrul Național al Cinematografiei abilitată să 

implementeze politica statului în domeniul 

cinematografie în Republica Moldova. 

4. Structura actului Legea este structurată în 7 capitole și 20 

(douăzeci) articole. 

5. Altele  

 

2. Aplicabilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

           Sarcina Argumentarea 

                 Gradul de aplicabilitate a Legii este de  50% 

                    Efectele juridice ale actului 

   Cauza de inaplicabilitate Soluţia 

1.  Actul conține norme cu caracter de reglementare a 

activității de întreprinzător și în acest sens la etapa 

de proiect (inițiativă legislativă) nu s-a ținut cont de 

stipulările art.13 al legii nr.235-XVI din 20 iulie 

2006 cu privire la principiile de bază de 

Elaborarea Analizei 

Impactului de 

Reglementare (AIR), 

care reprezintă 

argumentarea, în baza 



reglementare a activității de întreprinzător și art.20 

al Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, cu privire la obligativitatea elaborării 

Analizei impactului de Reglementare (AIR), care 

reprezintă argumentarea, în baza evaluării 

costurilor și beneficiilor, necesității adoptării 

actului legislativ și analiza de impact al acestuia 

asupra activității de întreprinzător.   

evaluării costurilor și 

beneficiilor, necesității 

adoptării actului 

legislativ și analiza de 

impact al acestuia asupra 

activității de 

întreprinzător.  

2. Nu s-a ținut cont de prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr.1030 din 3.10.2005 cu privire la 

registrul actelor oficiale de reglementare a 

activității de întreprinzător, că pînă la prezentarea 

spre examinare Guvernului a proiectelor de legi și 

de hotărîri, precum și pînă la aprobarea actelor 

normative de ramură ce se referă la reglementarea 

activității de întreprinzător, proiectele se supun 

unei expertize juridice, financiare, economice și de 

alt gen prin intermediul Grupului de lucru al 

Comisiei de stat pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 

Modificarea Legii nr.116 

din 3.07.2014 în scopul 

completării în mod 

expres cu norme ce ar 

stabili procedura de 

eliberare, costul (taxa în 

lei), valabilitatea actelor 

permisive și prezentare 

spre expertizare Grupului 

de lucru al Comisiei de 

stat pentru reglementarea 

activității de 

întreprinzător. 

3. Actul legislativ conține anumite acte permisive: 

Viza de exploatare, certificat de înscriere, certificat 

de clasificare a filmelor,certificarea/autorizarea 

cinematografelor, cu ignorarea prevederilor art.13 

a Legii nr.160 din 22.07.2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător, care conține acte 

permisive(autorizații, certificate, avize) obligatorii 

pentru agenții economici. Respectiv prevederile 

actelor legislative și ale celor normative cu privire 

la eliberarea actelor permisive, care nu sunt incluse 

în Nomenclatorul actelor permisive, se consideră 

caduce.  

Efectuarea procedurii 

juridice privind 

includerea în 

Nomenclatorul actelor 

permisive aprobat prin 

Legea nr.160 din 

22.07.2011 privind 

reglementarea prin 

autorizare a activității de 

întreprinzător. 

 

3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Gradul de îndeplinire a 

obiectivelor 

50% 

2. Cauzele generatoare de 

neîndeplinire a 

obiectivelor actului 

Actul legislativ nu este funcțional din lipsa de 

norme clare la nivel de lege, care ar stabili 

procedura de eliberare/costul, termeni de 

valabilitate, astfel actele permisive din lege sunt 

lipsite de putere juridică. 

3. Soluţia Completarea actului normativ în mod expres cu 

norme și ajustarea conform legislației în vigoare, 

Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activității de 

întreprinzător, Legea nr.780 din 27.12.2001 

privind actele legislative, Legea nr.160 din 

22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare 

a activității de întreprinzător, 

 

 

 



4. Modificările operate în actul normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Modificările şi 

completările actului 

Nu s-au operat 

2. Efectele modificărilor şi 

completărilor actului 

Nu sunt 

 

5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

Actul monitorizat 

 Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

Actul secundar 

  Capitolul / articolul 

care urmează a fi 

modificat 

Cauza de modificare Redacţia propusă 

    

Concluzii 

Punerea în aplicare a Legii cinematografiei nr.116 din 03.07.2014 prevede elaborarea a 

patru proiecte de Regulament ce urmează a fi aprobate prin hotărîre de Guvern, Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, Regulamentul de 

finanţare a Cinematografie, Regulamentul Arhivei Naţionale de  Film, Regulamentul 

Registrului Cinematografic. Centrul Național al Cinematografiei a fost creat prin Hotărîrea 

Guvernului 846 din 04.12.2015. Regulamentele subdiviziunilor Registrul cinematografic și 

Arhiva națională de film prevăd norme cu caracter de reglementare a activității de 

întreprinzător, care nu au fost promovate la nivel de lege, conform prevederilor Legii nr.235 

din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și 

Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător, respectiv este nevoie de modificarea și completarea Legii cinematografiei, care 

ulterior ar permite punerea în aplicare prin aprobarea cadrului juridic secundar. 

 

6. Coerenţa şi consecvenţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1. Stabilirea contradicţiilor 

şi prevederilor ambigui 

Cap.III art.6 pct.2. lit.a  Contravine art.25 alin.(2) 

Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administrația 

publică centrală de specialitate 

2. Altele În vederea realizării prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.1021 din 16.12.2013 cu privire la 

aprobarea Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activității de întreprinzător pentru 

anii 2013-2020 și a Planului de acțiuni pentru 

implementarea acestuia în anii 2016-2017, se cere 

optimizarea numărului de acte permisive din textul 

Legii cinematografiei nr.116 din 03.07.2014 prin 

comasare sau transformare a actului permisiv în 

procedură de notificare și/sau înregistrări oficiale.    

 

 

 

 

 



7. Neutralitatea actului normativ 

 

Proporţionalitatea între interesele publice şi cele private 

 

Opinia autorităţii publice Opinia sectorului privat Concluzii 

Completarea actului cu 

norme clare și ajustarea 

conform reformei, respectiv 

optimizarea numărului de 

acte permisive  prin comasare 

sau transformare a actului 

permisiv în procedură de 

notificare și/sau înregistrări 

oficiale.  

Lipsă de opinie  Completarea și ajustarea actului 

legislativ pentru a fi funcțional și 

posibil de aplicat prin aprobarea 

cadrului juridic secundar. 

   

 

8. Stabilitatea şi predictibilitatea actului normativ 

Nr. 

d/o 

Acţiunea Argumentarea 

1

. 

Frecvenţa revizuirii actului Modificări și completări nu s-au operat. 

2

. 

Cum a fost afectat scopul 

actului după 

modificare/completare 

 

 

9. Eficienţa actului normativ 

Nr. 

d/o 

Sarcina Argumentarea 

1

. 

Eficienţa actului Actul legislativ nu conține norme ce ar stabili expres 

costuri și taxe  

2

. 

Propuneri pentru optimizarea 

cheltuielilor în scopul 

implementării actului 

Nu au fost efectuate cheltuieli în procesul de  

implementare a actului 

 

10. Modul de consultanţă 

Modalitatea de consultanţă 

 

Opinia sectorului public Opinia sectorului privat 

  

În procesul de monitorizare a Legii cinematografiei nr.116 din 03.07.2014 au fost identificate 

părțile  interesate, care au fost consultate: Grupul de Lucru de Analiză a Impactului de 

Reglementare de pe lîngă Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Agenția de Stat pentru 

Proprietatea  Intelectuală, Uniunea Cineaștilor. Pentru consultarea părților nominalizate, s-a 

elaborat și remis spre completare CHESTIONARUL privind evaluarea procesului de 

implementare a Legii cinematografiei nr.116 din 3 iulie 2014.   

concluzii 

Legea cinematografiei nr.116 din 3.07.2014 necesită completarea în mod expres cu norme ce ar 

stabili procedura de eliberare, costuri/taxe, cît și optimizarea prin comasare/sau transformare în 

proceduri de notificare a actelor permisive (în contextul prevederilor Hotărîrii Guvernului 

nr.1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a 

activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 

acestuia în anii 2016-2017). 

 

 

 



11. Concluzii 

1. Legea cinematografiei nr.116 din 3.07.2014  este parțial funcțională. Gradul de 

aplicabilitate este de 50%.  

2. Scopul atins de către actul normativ este acoperit de 50%. 

Lipsa mecanismelor la nivel de lege, nu permite Centrului Național al 

Cinematografiei să își desfășoare activitatea pe deplin. 

3 Motivele care generează inaplicabilitatea actului normativ sau ar putea afecta 

acţiunea lui în viitor 

Insuficiența resurselor financiare (susținerea cinematografiei prin finanțarea 

filmelor cîștigătoare în cadrul concursurilor) și materiale (dotarea laboratoarelor 

arhivei cu tehnică).  

 

12. Recomandări 

Nr. 

d/o 

Recomandări Argumentarea 

1. Completarea actului 

normativ în mod expres cu 

norme și ajustarea conform 

legislației în vigoare 

Necesitatea optimizării numărului de acte 

permisive  prin comasare sau transformare a 

actului permisiv în procedură de notificare și/sau 

înregistrări oficiale. Modificarea Legii nr.116 din 

3.07.2014 în scopul completării în mod expres cu 

norme ce ar stabili procedura de eliberare, 

costuri/taxe, valabilitatea actelor permisive. 

 


