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Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea  

Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006 „Privind 

aprobarea componenței nominale a părții guvernamentale în cadrul Comisiei 

naționale pentru consultări și negocieri colective” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1352), cu modificările ulterioare, va 

avea următorul cuprins: 
 

„Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 1259  

din 1 noiembrie 2006 
 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a părţii guvernamentale în cadrul Comisiei naţionale 

pentru consultări şi negocieri colective 
 

Membrii Comisiei: 
 

Gaburici Chiril              – ministru al economiei şi infrastructurii, 

coordonator al părţii guvernamentale a 

Comisiei 
   

Cebotari Svetlana – ministru al sănătăţii, muncii şi protecţiei 

sociale 
   

Armaşu Octavian     – ministru al finanţelor 
   

Babuc Monica         – ministru al educaţiei, culturii şi cercetării 
   

Volconovici Liviu – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și 

mediului 
   

Munteanu Anatolie  – secretar general de stat al Ministerului Justiţiei 
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Membrii supleanţi ai Comisiei: 
 

Chicu Ion – secretar general de stat al Ministerului 

Finanţelor 
   

Gîlca Boris – secretar general de stat al Ministerului 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 
   

Şarov Igor – secretar general de stat al Ministerului 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
   

Uşurelu Iurie – secretar general de stat al Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi 

Mediului”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

  



Notă informativă

referitor la aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 1 noiembrie 2006”

Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii 

nr.245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 

naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi 
negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial.

Astfel, proiectul prevede aprobarea noii componenţe nominale a părţii 

guvernamentale a Comisiei, la nivel de miniştri şi secretari generali de stat, 

reieşind din actuala structură a administraţiei publice centrale.

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare 

suplimentare de la bugetul de stat.

Proiectul a fost avizat pozitiv la instituţiile publice cointeresate în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

în acest context, proiectul de hotărîre menţionat se propune spre examinare şi 

aprobare în cadrul şedinţei de Guvern
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