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Cu privire la modificarea anexei la  

Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 „Cu privire 

la constituirea Consiliului de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări 

în Medicină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, 

art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile: 
 

„Iaşan Liliana – viceministru al sănătăţii 
   

Valac Denis – şef al Direcţiei buget, finanţe şi asigurări,  

Ministerul Sănătăţii” 

 

se substituie cu poziţiile: 
 

„Scutelnic Rodica – secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale (în domeniul 

asistenței medicale) 
   

Rusu Nelea – secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale (în domeniul 

asigurărilor sociale și medicale)”. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Stela Grigoraş 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002

Potrivit pct.16 din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.156 din 11.02.2002, Consiliul de administraţie al CNAM este compus 

din 15 membri doi dintre care sunt reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii.

în legătură cu reforma în sistemul administraţiei publice centrale şi remanierile de cadre 

survenite, CNAM a solicitat Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale desemnarea 

noilor candidaturi.

Prin scrisorile nr.01-3/13-195 din 24.10.2017 şi nr.01-3/13-206 din 14.11.2017 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a desemnat două candidaturi şi anume: dna 

Rodica Scutelnic şi dna Nelea Rusu secretari de stat, în calitate de noi membri ai Consiliului de 

administraţie al CNAM.

în acest context CNAM a elaborat proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la 

modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.213 din 22.02.2002” prin care poziţiile: “Iaşan 

Liliana -  viceministru al sănătăţii, Valac Denis - şef al Direcţiei buget, finanţe şi 

asigurări, Ministerul Sănătăţii” se substituie cu poziţiile: “Scutelnic Rodica -  secretar de stat al 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Rusu Nelea -  secretar de stat al Ministerului 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”.

Prin urmare, în temeiul art.38 din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele 

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

CNAM solicită avizarea proiectului sus-menţionat în termen cât mai restrâns posibil, în vederea 

înaintării acestuia, în modul stabilit, Guvernului spre aprobare.

Suplimentar menţionăm că acest proiect nu necesită avizarea de către alte autorităţi şi 

instituţii interesate, decât Ministerul Justiţiei -  autoritate în sarcina căreia este pusă avizarea 

obligatorie, deoarece proiectul în speţă nu prevede implicarea oricăror autorităţi şi instituţii în 

soluţionarea problemelor incluse în acesta, ci doar substituirea a doi membri ai Consiliului de 

administraţie desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,

Totodată, conform prevederilor art.28 alin. (2) lit. b) din Legea integrităţii nr.82 din 

25.05.2017, actele normative cu caracter individual de remanieri de cadre sunt exceptate de la 

expertiza anticorupţie.

Drept urmare, adoptarea proiectului înaintat nu va atrage după sine modificarea şi 

completarea altor acte legislative şi normative şi nu presupune cheltuieli financiare suplimentare, 

ci va acorda posibilitate tuturor membrilor Consiliului de administraţie de a participa la şedinţele 

acestuia în componenţă deplină.

Director general (? ^  / f 7 Dmitrii PARFENTIEV
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