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Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 820/2009 

 cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică 

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

 

În scopul eficientizării managementului situațiilor de urgențe și altor 
evenimente în sănătatea publică, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 820/2009 cu privire la Comisia 

națională extraordinară de sănătate publică (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 187-188, art. 906), cu modificările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

1) pozițiile „Flenchea Alexandru – viceprim-ministru pentru reintegrare” și 
„Popovici Corneliu – ministru al educației, culturii și cercetării” se substituie cu 

pozițiile „Lesnic Cristina – viceprim-ministru pentru reintegrare” și, respectiv, 
„Șarov Igor – ministru al educației, culturii și cercetării”; 

2) poziția „Usatîi Anatol – ministru al economiei și infrastructurii” se 
susbtituie cu pozițiile: 

 

„Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii 
   

Nagacevschi Fadei     ministru al justiției 
   

Țulea Oleg – ministru al afacerilor externe și integrării 
europene 

   

Pînzari Alexandru – ministru al apărării 
   

Iaconi Liliana – secretar general al Guvernului 
   

Postica Natalia – consilier în domeniul dezvoltării sociale  
în cabinetul Prim-ministrului 

   

Rîmiș Constantin – secretar de stat al Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul sănătății, 
muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 la proiectul Hotărîrii de Guvern  

„Privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.820/2009 

cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea 
Guvernului nr.820/2009 cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate 
publică a fost elaborat de către Cancelaria de Stat și Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale. 

 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite 

Proiectul a fost elaborat în scopul completării Comisiei naționale extraordinare 
de sănătate publică  cu noi membri în vederea asigurării unui grad mai sporit pentru 
urgențele de sănătate publică și managementul acestora. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

       Proiectul menționat nu transpune și nu contravine legislației Uniunii Europene.  
 

4.    Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
      Prin proiectul respectiv se propune completarea Componenței nominale a 
Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică cu următorii membri: 

Nagacevschi Fadei – ministru al justiției, Țulea Oleg – ministru al afacerilor 

externe și integrării europene, Pînzari Alexandru – ministru al apărării, Iaconi 
Liliana – secretar general al Guvernului, Postica Natalia – consilier în domeniul 

dezvoltării sociale în cabinetul Prim-ministrului și Constantin Rîmiș, secretar de 

stat, din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
 

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
Reieșind din situația de urgență creată urmare declarării în Republica Moldova 

a Codului roșu de virusului COVID–19 (SARS–CoV–2), proiectul menționat 
urmează  să fie examinat direct în ședință de Guvern. 
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