
P R O C E S U L-V E R B A L  nr. 20 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

18 mai 2022 
 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 
 
 
Se acceptă propunerea dlui Diaconu, secretar general al Ministerului 

Afacerilor Interne, de a completa ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâri: 
- cu privire la asistența internațională acordată Republicii Moldova de către 

România (număr unic 317/MAI/2022); 
- cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea 

împrospătării cu decalaj în timp (număr unic 297/MAI/2022). 
 
Se aprobă ordinea de zi cu 35 de subiecte spre examinare (se anexează). 
 

 
 

1. Cu privire la cadre 
------------------------------------------------------ 

(dl Dobîndă, dna Gavrilița) 
 
Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Eugen Caras din funcţia de Ambasador Extraordinar 
şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și, prin cumul, 
în Statele Unite Mexicane din data de 1 august 2022, înaintând Preşedintelui 
Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
privind numirea domnului Viorel Ursu în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii din data de 1 
august 2022, înaintând Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului 
respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
privind numirea domnului Viorel Cibotaru în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, înaintând Preşedintelui 
Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
privind numirea domnului Andrei Popov în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, înaintând Preşedintelui 
Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 
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Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
privind numirea doamnei Mihaela Mocanu în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Austria, Reprezentant Permanent 
al Republicii Moldova pe lângă OSCE şi Reprezentant pe lângă Biroul Naţiunilor 
Unite de la Viena, înaintând Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului 
respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
privind numirea domnului Valeriu Chiveri, Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turkmenistan și în 
Republica Uzbekistan, prin cumul, cu reședința la Kiev, înaintând Preşedintelui 
Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
privind numirea domnului Lilian Darii, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan și în Republica 
Tadjikistan, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova, înaintând Preşedintelui Republicii 
Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se suspendă raporturile de serviciu ale doamnei Viorica Boaghi în funcția de 
director general adjunct al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare pe 
perioada concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de doi ani. 

 
 

2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 

privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica 
Moldova, semnat la Bruxelles la 17 martie 2022 (număr unic 

328/MAEIE/MAI/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Diaconu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
  
 

3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea unor acte normative (număr unic 276/MAI/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Diaconu, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
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4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 30/MAIA/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Gherciu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, după expirarea a trei luni de 

la intrarea în vigoare a respectivelor modificări legislative, va efectua o evaluare ex-
post a eventualelor problemelor apărute în contextul aplicării acestora, pentru a se 
asigura că, pe de o parte, activitatea sistemelor centralizate de irigare este susținută, 
iar pe de altă parte, nu sunt limitate drepturile agricultorilor. 

 
 

5. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul Republicii Polone în sumă de 20,0 mil. euro, semnat la 

Varșovia la 8 aprilie 2022 (număr unic 300/MAEIE/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea articolului 27 din Legea nr. 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  
(număr unic 267/MF/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea articolului 1 din Legea nr. 7/2022 privind atragerea 

împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar 
Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare 

extinsă (EFF) (număr unic 340/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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8. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea articolului 1din Legea nr. 8/2022 privind atragerea 

împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar 
Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare 

(ECF) (număr unic 341/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 
 

9. Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului  
nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului  
din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de 

autogestiune financiar-economică (număr unic 322/MEC/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

10. 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) 

------------------------------------------------------ 
(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

11. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la  
eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 50/2013 (număr unic 253/MAEIE/2019) 
------------------------------------------------------ 

(dl Dobîndă, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  
(număr unic 229/MF/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
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13. Cu privire la serviciul guvernamental de identitate  

și semnătură electronică mobilă (MobiSign)  
(număr unic 141/CS/AGE/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Țurcanu, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

14. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și 
adolescenților în sezonul estival 2022 (255/MEC/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Topală, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

15. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea 
pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea 

masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime 
admise (număr unic/927/MEI/2020) 

------------------------------------------------------ 
(dnele Dabija, Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

16. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Republicii Arabe Egipt privind scutirea reciprocă de vize 
pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, de serviciu și 

speciale (număr unic 302/MAEIE/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Dobîndă, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

17. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului 
Contractului de credit dintre Republica Moldova și Agenția 

Franceză pentru Dezvoltare (283/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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18. Cu privire la aprobarea Regulamentului resursei 
informaționale formate de Sistemul informațional „Programul 

de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor 
fizice în Republica Moldova” și modificarea unei hotărâri a 

Guvernului (număr unic 102/MF/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

19. Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat 
beneficiarilor de protecție internațională în anul 2022 (număr 

unic 201/MAI/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Diaconu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

20. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  
și modificarea unor hotărâri ale Guvernului   

(număr unic 447/APP/2021) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Pânzaru, Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

21. Cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor  
de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul 
superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017 

(număr unic 219/MEC/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Topală, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

22. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 
(număr unic 218/MEC/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Topală, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
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23. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu 
privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de 
pensii, de alocații sociale de stat și altor categorii de beneficiari 

(IL 99/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Spatari, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 

24. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice  

(IL 202/2021) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

25. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (IL 84/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

26. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
modificarea unor acte normative (IL 108/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

27. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 
prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe 
venit anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice (IL 57/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

28. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi 

tratamentul balnear şi de recuperare (IL 85/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 
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Se aprobă. 
 
 

29. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 
statutul de neutralitate permanentă (IL 102/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Dobîndă, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 

30. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
modificarea unor acte normative (IL 121/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 
 

31. Cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și 
abrogarea unei hotărâri a Guvernului 

------------------------------------------------------ 
(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 
 

32. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  
pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001  cu 
privire la protecția socială suplimentară  a unor categorii de 

populație (IL 369/2021) 
------------------------------------------------------ 

(dl Spatari, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 
 

33. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 
pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii 

Moldova (IL 319/2021) 
------------------------------------------------------ 

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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34. Cu privire la asistența internațională acordată 
Republicii Moldova de către România (număr unic 

17/MAI/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Diaconu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

35. Cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele 
de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp (număr unic 

297/MAI/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Diaconu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
Ministerul Afacerilor Interne va asigura transparența deplină în cadrul 

procesului de eliberare a grâului din rezerva de stat. 
 
 

**** 
 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în termen de 1 lună, va 
efectua o analiză a situației actuale referitor la ceea ce produce țara noastră, 
cantitățile de produse alimentare autohtone destinate pieței locale și celei străine, 
eventualele limite care ar trebui impuse la exportul anumitor produse etc., pentru a 
actualiza strategia și viziunea de asigurare a securității alimentare a țării, precum și 
va asigura aplicarea tuturor pârghiilor care stau la dispoziția țării noastre, în calitate 
de membru al Organizației Mondiale a Comerțului, pentru sporirea gradului de 
securitate alimentară. 

  
 
Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar general  
al Guvernului           DUMITRU UDREA   


