
P R O C E S U L-V E R B A L  nr. 22 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

8 iunie 2022 
 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 
 
Se acceptă propunerea dnei Cantaragiu, ministru al mediului, de a completa 

ordinea de zi cu proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 6 din 
Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 cu privire la Acordul de concesiune dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a resurselor „Redeco” 
LTD din S.U.A. (număr unic 101/MM/2022). 

 
 
Se aprobă ordinea de zi cu 19 subiecte spre examinare. 
 

 
 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 
 
Se numește prin detașare domnul Dumitru Obadă în funcţia de Agent 

guvernamental - reprezentant al Republicii Moldova în fața Curții Europene a 
Drepturilor Omului  din data de 14 iunie 2022, pe un termen de 4 ani. 

 
 
 

2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor (număr unic 
569/ME/2021) 

------------------------------------------------------ 
(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
  

3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr. 150/2020 pentru aderarea Republicii 
Moldova la Convenția privind transporturile internaționale 
feroviare (COTIF) (număr unic 358/MAEIE/MIDR/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Spînu, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
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4. Pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 838/2008 privind instituirea Comitetului 

interministerial pentru planificare strategică (număr unic 
376/CS/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Udrea, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
La propunerea Prim-ministrului, componența nominală a Comitetului 

interministerial pentru planificare strategică va fi completată cu ministrul afacerilor 
interne. 

 
 

5. Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1413/2003 cu 
privire la alocațiile de stat pentru merite deosebite față de stat 

(număr unic 186/MMPS/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Mancaș, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 
 

6. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul  
de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de 

transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016 
(număr unic 235/MMPS/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Mancaș, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

7. Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 
informațional „Gestiunea dosarelor de expertiză judiciară” 

(număr unic 514/MJ/2021) 
------------------------------------------------------ 

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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8. Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 
informațional „Registrul unităților de instruire a 
conducătorilor de vehicule și a formabililor” și a 

Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului 
unităților de instruire a conducătorilor de vehicule și a 

formabililor (număr unic 342/MEC/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Topală, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

9. Cu privire la modificarea Regulamentului privind expertiza 
tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 936/2006 (număr unic 226/MIDR/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Spînu, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

10. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 
(număr unic 182/MF/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Busianschi, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

11. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 
(număr unic 364/MC/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Prodan, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
 
 

12. Cu privire la transmiterea unor bunuri  
(număr unic 61/CS/ASP/2022) 

------------------------------------------------------ 
(dl Udrea, dna Gavrilița) 

 
Se aprobă. 
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13. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  
și modificarea unor hotărâri ale Guvernului  

(număr unic 206/MAI/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Revenco, Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

14. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare 

 (IL 154/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Odainic, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

15. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura 

fizică și sport (IL 156/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Topală, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

16. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărâre 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului  

nr. 533/1995 cu privire la drepturile cetățenilor Republicii 
Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S.  

(IL 144/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Mancaș, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

17. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de  
lege pentru introducerea modificărilor în Legea nr. 3/2016  

cu privire la Procuratură (IL 112/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
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18. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată  

de consumatorii casnici (IL 132/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

19. Pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului 
nr. 621/1995 cu privire la Acordul de concesiune dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a 
resurselor „Redeco” LTD din S.U.A (număr unic 

101/MM/2022) 
------------------------------------------------------ 

(dnele Cantaragiu, Gavrilița) 
 

Se aprobă. 
 
 

*** 
 
Ministerele și autoritățile de resort se vor implica activ în soluționarea 

tuturor problemelor, inclusiv organizatorice, logistice și de infrastructură, în 
vederea fluidizării traficului de mărfuri în punctele de trecere a frontierei de stat, 
precum și vor asigura crearea condițiilor necesare pentru șoferii care sunt în 
așteptare.  

În același context, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va 
întreprinde demersuri pentru sporirea capacităților de transport ale Căii Ferate, 
inclusiv achiziționarea, dacă este cazul, de utilaje de încărcare-descărcare, pentru a 
depăși situațiile de blocaj cauzate de vagoanele care staționează. 

 
 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar general  
al Guvernului           DUMITRU UDREA   


