
EXTRAS 

DIN PROCESUL-VERBAL  nr. 19 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

4 mai 2022 
 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 

Se acceptă propunerea dlui Budianschi, ministru al finanțelor, de a completa 

ordinea de zi cu proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra 

amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2022 nr. 205/2021 (IL 141/2022). 

 

Se acceptă propunerea dlui Cușca, secretar de stat al Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, de a exclude din ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor 

privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (număr unic 

175/MMPS/2022). 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 14 subiecte spre examinare (se anexează). 
 

 
 

1. Cu privire la cadre 

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

 

Propuneri nu au fost înaintate. 

 
2. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare 

(număr unic 70/MJ/2022) 

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

(dl Serbenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
3. Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea 

unor acte normative (număr unic 482/MJ/2021) 

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

(dl Serbenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

Ministerul Justiției va asigura o bună comunicare publică referitor la 

modificările propuse prin proiectul de lege. Totodată, autoritățile administrației 
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publice vor monitoriza strict și vor asigura că aceste modificări nu cresc povara 

administrativă și nu îngreunează procedurile birocratice. 

 

 
4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 651/MEI/2020) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

Ministerul Economiei, în comun cu alte autorități vizate, va asigura 

informarea și instruirea antreprenorilor referitor la noile prevederi. 
5. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2015 cu 

privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieței 

vitivinicole” (număr unic 472/MAIA/2021) 

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

(dl Gherciu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

 

6. Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate 

administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor 

autorități administrative centrale (număr unic 69/MAI/2021) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

 

7. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1143/2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității 

parcului pentru tehnologia informației (număr unic 

188/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

 

8. Pentru aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului 

privind modificarea Registrului monumentelor Republicii 

Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 1531/1993 (număr unic 592/MC/2021) 

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

(dl Prodan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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9. Cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept 

de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, 

pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 

de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul 

primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea 

în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin 

hotărârea Guvernului nr. 359/2014 (număr unic 51/MEI/2020) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
10. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară 

de detectiv și de pază (IL 101/2022) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului hotărârii 

Parlamentului pentru modificarea Hotărârii Parlamentului  

nr. 184/2021 cu privire la participarea contingentului Armatei 

Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în 

Liban (UNIFIL) (număr unic 115/2022) 

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

(dl Nosatîi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
12. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 

2022 nr. 205/2021 (IL 68/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
13. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 

stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la 

întreprinderile micro, mici si mijlocii (IL 55/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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14. Cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor 

la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului 

de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (IL 141/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 

 

*** 
 

 

Dl Budianschi, ministru al finanțelor, va ține la control personal subiectul 

ce se referă la asigurarea fluidizării traficului de transport mărfuri la frontiera moldo-

română, inclusiv realizarea de măsuri organizatorice și lucrări de infrastructură. 

 

Dl Spînu, viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării 

regionale, va prioritiza activitățile ce țin de derularea lucrărilor pentru proiectarea 

și construcția podului peste râul Prut la Ungheni. 

 

Dl Gaibu, ministru al economiei, va prezenta o viziune privind perspectivele 

pentru dezvoltarea Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti. 

 

Dl Gherciu, ministru al agriculturii și industriei alimentare, va întocmi un 

demers către Uniunea Europeană și îl va prezenta Prim-ministrului pentru semnare, 

cu solicitarea de acordare a asistenței sub formă de fertilizanți, cu indicarea 

cantităților necesare.  

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 

 
 

Contrasemnează: 

 

Secretar general  

al Guvernului           DUMITRU UDREA   
 

 

 


