
CHESTIONAR 

privind evaluarea procesului de implementare a 

Legii nr.330–XIV din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport” 

 

 

Vă rugăm să indicaţi, din ce grup faceţi parte: 

Autoritate publică centrală 

Autoritate publică locală 

Societatea civilă 

În temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1181 din 22.12.2010 

,,Privind monitorizarea Procesului de implementare a legislației”, 

Vă rugam să răspundeţi la următoarele întrebări cu referire la Legea 

nr.330–XIV din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport”, 

conform capitolelor de mai jos:  

 

1. Funcţionalitatea actului legislativ: 

 

Vă rugăm să indicaţi dacă prevederile Legii nominalizate sunt aplicabile, parţial 

aplicabile sau inaplicabile/nefuncţionale, avînd la bază practica administrativă, 

practica judiciară _______________________________________________ 
 

În cazul în care răspunsul este „inaplicabile/nefuncţionale”, Vă rugăm să indicaţi  

cauzele inaplicabilităţii acestora________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului legislativ: 
 

Cum credeţi, care este gradul de îndeplinire a obiectivelor și a scopului actului 

legislativ?  Obiectivele și scopul actului legislativ sunt  

îndeplinite?_________________________________________________________ 
 

În cazul în care aveţi comentarii referitor la gradul de îndeplinire a obiectivelor, Vă 

rugăm să le  expuneți 
__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Cum credeţi, care este gradul de aplicare practică a actului legislativ?  
__________________________________________________________________ 



În cazul în care aveţi comentarii referitor la gradul de aplicare practică a 

prevederilor Legii nominalizate, Vă rugăm să le expuneţi_______________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Modificările operate în actul legislativ şi influenţa acestora asupra scopului 

şi esenţei actului normativ: 
 

Vă rugăm să indicaţi dacă modificările ulterioare operate în actul legislativ au 

influenţat scopul și esența acestuia? 

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5. Consecvenţa şi coerenţa actului legislativ: 

Cum credeţi actul legislativ respectiv conţine prevederi contradictorii sau prevederi 

care dublează sau care contravin prevederilor altor acte normative? Dacă da, care 

sunt acestea? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

6. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar:  

Indicaţi, dacă este asigurat cadrul juridic secundar necesar şi în ce măsură (dacă a 

fost adoptat și aplicat  cadrul juridic secundar, în scopul asigurării integrale de 

către acesta a mecanismului reglementării)? 

 

 

7. Gradul de suficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane necesare şi 

real disponibile pentru îndeplinirea prevederilor și funcţionarea actului 

nominalizat 

Cum consideraţi, există suficiente resurse materiale, financiare şi umane 

pentru îndeplinirea prevederilor actului legislativ menţionat ? 

______________________________________________________________ 

8. Neutralitatea actului legislativ: 
 

Credeţi că actul legislativ menţionat asigură pe deplin proporţionalitatea dintre 

interesele publice şi cele private? ______ Rugăm să explicaţi răspunsul 

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Sunteţi de părerea că  actul legislativ conţine reglementări în exces sub pretextul 

atingerii sau ocrotirii intereselor publice sau a unor interese private? Dacă da, care 

sunt normele şi care interese sunt 

ocrotite?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

9. Stabilitatea şi predictibilitatea actului legislativ:  
 

Consideraţi că actul legislativ a fost supus revizuirii conform unor criterii 

obiective? Prin modificările şi completările operate au fost afectate scopul şi esenţa 

actului?____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Eficienţa actului legislativ:  
 

Cum consideraţi, actul legislativ optează pentru soluţia celui mai mic cost al unei 

probleme clar   definite?______________________________________________ 

  

Puteţi prezenta date/exemple concrete că au fost obţinute performanţe? 

__________________________________________________________________ 

 

11. Concluzii şi recomandări: 
 

Credeţi că actul legislativ necesită îmbunătăţiri? Dacă da, vă rugăm să expuneţi 

principalele recomandări 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


