
EXTRAS  

DIN PROCESUL-VERBAL  nr. 24 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

22 iunie 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 

Se acceptă propunerea dl Popescu, ministru al afacerilor externe și integrării 

europene, de a completa ordinea de zi cu proiectul de hotărâre cu privire la Comisia 

guvernamentală pentru identificarea și achiziționarea imobilului destinat 

Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză (număr unic 

389/MAEIE/2022). 

 

Se acceptă propunerea dnei Misail-Nichitin, secretar de stat al Ministerului 

Afacerilor Interne, de a completa ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind 

propunerea de prelungire a stării de urgență (număr unic 434/MAI/2022). 

 

Se exclude din ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative  

(IL 86/2022). 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 23 de subiecte spre examinare (se anexează). 
 

 
 

1. Cu privire la cadre 

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

(dl Popescu, dna Gavrilița) 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Victor Țvircun din funcția de Ambasador Extraordinar 

și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar și, prin cumul, în Sultanatul 

Oman și în Statul Kuwait din data de 23 septembrie 2022, înaintând Președintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Victor Haruța din funcția de Ambasador Extraordinar 

și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite și, prin cumul, în 

Regatul Arabiei Saudite din data de 23 septembrie 2022, înaintând Președintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 104/2021 cu privire la numirea domnului 

Victor Haruţa, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în 
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Emiratele Arabe Unite, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al 

Republicii Moldova în Regatul Bahrain, prin cumul, cu reședința la Abu Dhabi. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

privind rechemarea doamnei Tatiana PÂRVU din funcția de Ambasador 

Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos din 

data de 28 septembrie 2022, înaintând Președintelui Republicii Moldova proiectul 

decretului respectiv. 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene 

privind rechemarea doamnei Angela PONOMARIOV din funcția de Ambasador 

Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord din data de 28 septembrie 2022, înaintând Președintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

 

 
2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind dreptul de 

autor și drepturile conexe (număr unic 521/AGEPI/2021) 

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

(dl Rusu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
3. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 68/MM/2022) 

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

(dnele Cantaragiu,  Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
4. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (număr unic 125/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna  Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
5. Pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea de 

calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de 

cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 165/2017 (număr unic 292/MMPS/2022) 

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

(dl Spatari, dna  Gavrilița) 
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Se aprobă. 

 

 
6. Pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea 

serviciilor de salvare acvatică și a stațiilor (posturilor) de 

salvare pe apă (număr unic 649/MAI/2021) 

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

(dnele Misail-Nichitin, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
7. Cu privire la aprobarea Programului activităților de 

reintegrare a țării pentru anul 2022 (număr unic 288/CS/2022) 

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

(dl Serebrian, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
8. Pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de 

deșeuri (număr unic 413/MADRM/2020) 

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

(dnele Cantaragiu, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
9. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și 

Agenția Japoneză de Cooperare Internațională pentru Proiectul 

privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a 

incendiilor (număr unic 395/MAEIE/MAI/2022) 

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

(dnele Misail-Nichitin, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
10. Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Acordului, întocmit prin schimb de note, privind cea de-a  

III-a fază de asistență tehnică pentru Centrul de Medicină 

Tradițională Chineză din Republica Moldova  

(număr unic 399/MAEIE/MS/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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11. Pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 777/1997 

privind perfecționarea mecanismului de reglementare a 

comerțului exterior (număr unic 295/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
12. Cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică 

(număr unic 343/MJ/2022) 

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

(dnele Mihailov-Moraru, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
13. Cu privire la încheierea unui contract de asistență juridică 

(număr unic 342/MJ/2022) 

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

(dnele Mihailov-Moraru, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
14. Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat 

(număr unic 247/MIDR/2022) 

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

(dl Spînu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
15. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001  

cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii  

de populație (IL 150/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

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

modificarea unor acte normative (IL 161/2022) 

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

(dl Gherciu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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17. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea 

Listei unităților ale căror terenuri destinate  agriculturii rămân 

în proprietatea statului  (IL 173/2022) 

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

(dl Gherciu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
18. Cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor  

la proiectul de lege pentru modificarea art. 75 din Legea  

nr. 68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul 

expertului judiciar (IL 8/2022) 

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

(dnele Mihailov-Moraru, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
19. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor 

de pensii și alocații sociale de stat (IL 129/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
20. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele 

categorii de consumatori (IL 39/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
21. Cu privire la Comisia guvernamentală pentru identificarea 

și achiziționarea imobilului destinat Ambasadei Republicii 

Moldova în Republica Franceză (număr unic 389/MAEIE/2022) 

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

(dl Popescu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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22. Privind propunerea de prelungire a stării de urgență 

(număr unic 434/MAI/2022) 

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

(dnele Misail-Nichitin, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 

 
 

23. Secrete 

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

 

 

 

 

*** 

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va asigura finalizarea, 

până la sfârșitul lunii iunie, a proiectului Strategiei privind securitatea alimentară a 

Republicii Moldova și va iniția consultarea publică a acesteia cu toți actorii 

interesați. 

 

Ministerul Mediului va asigura elaborarea unui program care să vizeze 

accesul la lemne de foc pentru populația din mediul rural. 

 

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 

 
Contrasemnează: 

 

Secretar general  

adjunct al Guvernului           ROMAN CAZAN   
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