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Cu privire la modificarea și completarea  

Hotărîrii Guvernului nr. 964 din 9 august 2016 

------------------------------------------------------------------ 
 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

  

Hotărîrea Guvernului nr. 964 din 9 august 2016 „Cu privire la Consiliul 

coordonator pentru protecția consumatorilor şi supravegherea pieței” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1047), cu modificările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:  

1) în hotărîre: 

a) la punctul 1, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Economiei și Infrastructurii”; 

b) la punctul 3, după cuvîntul „eliberării” se introduc cuvintele „sau 

suspendării”; 

 

2) în anexa nr. 1: 

a) la punctele 3 și 11, cuvintele „Ministerul Economiei” se substituie cu 

cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”; 

b) la punctul 21, cuvintele „Ministerului Economiei” se substituie cu 

cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii”; 

c) la punctul 8, cuvintele „un vicepreședinte” se substituie cu cuvintele 

„doi vicepreședinți”; 

d) la punctul 9, cuvîntul „vicepreședinte” se substituie cu textul „unul 

dintre vicepreședinți, desemnat de către președintele Consiliului”; 

e) la punctul 12, cuvîntul „vicepreședintelui” se substituie cu cuvîntul 

„vicepreședinților”, iar cuvintele „Vicepreședintele dispune” se substituie cu 

cuvintele „Vicepreședinții dispun”; 

f) la punctul 13, cuvîntul „vicepreședintelui” se substituie cu cuvîntul 

„vicepreședinților”; 

 

3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 
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       „Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr.964 

din 9 august 2016 
 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Consiliului coordonator pentru protecţia 

consumatorilor şi supravegherea pieţei 
 

Drăgălin Iuliana   – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii (în domeniul infrastructurii 

calității și cooperării internaționale), 

preşedinte al Consiliului  
   

Eremia Iurie               – director al Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorilor și Supravegherea Pieței, 

vicepreşedinte al Consiliului  
   

Gaberi Gheorghe      – director general al Agenţiei Naţionale pentru  

Siguranţa Alimentelor, vicepreşedinte al 

Consiliului  
   

Mamei Marian     – șef al Direcţiei infrastructura calității şi 

securitate industrială, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, secretar al Consiliului  
   

Eșanu Nicolae – secretar de  stat al Ministerului Justiției (în 

domeniul creației și perfecționării legislației, 

profesiilor și serviciilor juridice, reprezentării 

Guvernului în Parlament și la Curtea 

Constituțională) 
   

Luca Vasile – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul 

politicilor/produselor de origine vegetală) 
   

Țapiș Valentina – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (în domeniul 

protecţiei mediului şi resurselor naturale) 
   

Purice Dorin             – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Interne (în domeniul ordinii și securității 

publice, prevenirii și combaterii criminalității) 
   

Bucataru Serghei – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii (în domeniul transporturilor) 
   

Sajin  Ghenadie – director al Agenției pentru Supravegherea 

Tehnică 
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Muntean Andrei – director adjunct al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației 
   

Ciudin Alexandru – director al Agenției pentru Eficiență Energetică 
   

Guștiuc Vasile – director adjunct al Agenției Naționale pentru 

Sănătate Publică 
   

Ciobanu Sergiu          – director al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică 
   

Sturzu Ion                   – viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei 
   

Ionițov Grigore     – director general adjunct al Serviciului Vamal 
   

Calenic Natalia – vicepreședinte al Camerei de Comerț şi 

Industrie 
   

Filip Iurie                – vicepreședinte al Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare 
   

Maxim Ion                    – membru al Plenului Consiliului Concurenței  
   

Caminschi Vladislav – director executiv al Confederației Naționale 

a Patronatului din Republica Moldova 
   

Chiriac Petru          – vicepreședinte al Confederației Naționale a 

Sindicatelor din Republica Moldova 
   

Staruș Denis       – președinte al Centrului pentru Protecția  

Consumatorilor din Republica Moldova  
   

Mihăeș Roman     – președinte al Ligii pentru Apărarea Drepturilor  

Consumatorilor”. 
 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului

nr. 964 din 9 august 2016

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 964 

din 9 august 2016 este elaborat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Scopul proiectului constă, în principal, în actualizarea componenţei nominale a 

Consiliului Coordonator pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, pentru 

asigurarea funcţionalităţii eficiente a Consiliului respectiv.

Misiunea Consiliului, în calitate de organ consultativ pe lângă autoritatea de coordonare, 

este de a coordona activităţile de protecţie a consumatorilor şi de supraveghere a pieţei.

2. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor novatorii ale 

proiectului

Prin proiectul hotărârii de Guvern se intervine cu modificări esenţiale în Anexa nr.2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 964 din 9 august 2016, astfel fiind operate modificări, în contextul 

restructurărilor, de ordin instituţional şi nominal, urmare a reformei administraţiei publice 

centrale.

în contextul proiectului, se subliniază următoarele:

- funcţia de preşedinte al Consiliului va fi deţinută de Dna Iuliana DRĂGĂLIN -  

secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, autoritate de 

specialitate responsabilă de coordonarea activităţilor de protecţie a consumatorilor şi de 

supraveghere a pieţei;

- o funcţie de vicepreşedinte al Consiliului este atribuită autorităţii responsabile de 

implementarea politicii în domeniul siguranţei alimentare - Agenţia Naţională pentru 

Siguranţa Alimentelor;

- cealaltă funcţie de vicepreşedinte al Consiliului îi revine Agenţiei pentru Protecţia 

Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, fiind autoritatea responsabilă de 

implementarea politicilor în domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherea pieţei, 

precum şi coordonator la nivel naţional a activităţilor de control a respectării legislaţiei 

cu privire la protecţia consumatorilor.

3, Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli financiare ce urmează a fi suportate 

din contul mijloacelor bugetului de stat.

4, Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărârii de Guvern a fost plasat pe pagina web 

a Ministerului Economiei şi Infrastructurii (directoriul „Transparenţa decizională”, 

compartimentul „Anunţuri privind consultările publice”) şi portalul guvernamental 

particip, gov.md.

Ministru al economiei 

şi infrastructurii
n Chirii GABURICI
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