
EXTRAS 

P R O C E S U L-V E R B A L  nr. 23 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

15 iunie 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 20 de subiecte spre examinare. 
 

 

 

 

1. Cu privire la cadre 

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

 

Propuneri nu au fost înaintate. 

 
 

2. Cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre  

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze 

privind activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco  

și Expertise France în Republica Moldova  

(număr unic 414/MAEIE/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
3. Cu privire la aprobarea semnării Contractului de  

credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză  

pentru Dezvoltare, în sumă de 15 milioane euro  

(număr unic 416/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 225/ARFC/2022) 

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

(dl Crigan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă cu propunerea dlui Litvinenco, ministru al justiției, de a exclude din 

proiectul de lege art. II și III, urmând ca art. IV să devină art. II. 
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5. Pentru aprobarea proiectului de lege privind recensământul 

populației și locuințelor (număr unic 124/BNS/2022) 

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

(dl Cara, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 57/MAI/2022) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
7. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea 

continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 193/2017 (număr unic 221/MEC/2022) 

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

(dl Topală, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
8. Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

informațional „Registrul de stat al incidentelor de securitate 

cibernetică” (număr unic 161/CS/STISC/2022) 

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

(dl Țurcanu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
9. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

(număr unic 277/MIDR/2022) 

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

(dl Spînu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
10. Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării 

Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării al Republicii 

Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Italiene privind 

cooperarea în cadrul operației UNIFIL (număr unic 

379/MAEIE/MA/2022) 

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

(dl Nosatîi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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11. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform 

situației la 1 ianuarie 2022 (număr unic 203/ARFC/2022) 

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

(dl Crigan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
12. Pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 

351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri 

imobile (număr unic 53/APP/2022) 

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

(dl Cozonac, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

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

modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 

(IL 26/2022) 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
14. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și 

circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice  

(IL 138/2022) 

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

(dl Gherciu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

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

modificarea Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor 

(IL 41/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

16. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 1549/2002 cu privire la înregistrarea 

dactiloscopică de stat (IL 90/2022) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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17. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de 

creditare nebancară (IL 136/2022) 

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

(dl Budianshi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

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

modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a 

Pieței Financiare (IL 131/2022) 

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

(dl Budianshi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

19. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilități (IL 155/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
 

20. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății 

nr. 411/1995 (IL 135/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 

 
Contrasemnează: 

 

Secretar general  

al Guvernului           DUMITRU UDREA   
 

 

 


