
EXTRAS 

DIN PROCESUL-VERBAL nr. 28 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

22 iulie 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

Se acceptă propunerea dnei Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei, de a exclude din 

ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de 

lege pentru modificarea Codului electoral nr. 1381/1997 (IL 229/2022). 

 

Se acceptă propunerea dlui Constantin Borosan, secretar de stat al 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de a exclude din ordinea de zi 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 133/2019 cu 

privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile (număr unic 

220/MIDR/2022), 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 25 de subiecte spre examinare. 
 

 
 

1. Cu privire la cadre 

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

(dl Popescu, dna Gavrilița) 

 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Emil Druc în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania, înaintând Preşedintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Iulian Grigoriță în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar, înaintând Președintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea doamnei Liliana Guțan în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, înaintând Preşedintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respective. 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Sergiu Odainic în funcţia de Ambasador Extraordinar şi 
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Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada, înaintând Preşedintelui Republicii 

Moldova proiectul decretului respectiv. 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind numirea domnului Alexandr Roitman în funcţia de Ambasador Extraordinar 

şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel, înaintând Preşedintelui 

Republicii Moldova proiectul decretului respectiv. 

Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

privind rechemarea domnului Emil Druc din funcţia de Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Canada, înaintând Preşedintelui Republicii 

Moldova proiectul decretului respectiv. 

 
2. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul 

infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie) 

(număr unic 205/MJ/2022) 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
3. Pentru modificarea Planului național de acțiuni pentru 

atenuarea crizei energetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 433/2021 cu privire la măsurile de atenuare a crizei 

energetice (număr unic 430/MIDR/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va asigura o bună 

comunicare publică despre modificările operate prin proiectul de hotărâre aprobat, 

precum și despre toate acțiunile întreprinse de Guvern în vederea atenuării crizei 

energetice. 

 

 
4. Cu privire la aprobarea Programului de retehnologizare  

și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii 

 (număr unic 373/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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Ministerul Economiei va asigura informarea și instruirea antreprenorilor 

referitor la noile prevederi, în special a celor din mediul rural. 

Totodată, în scopul absorbirii în termen a resurselor financiare în bugetul 

pentru anul curent, Organizația de Dezvoltare a Antreprenorialului va intensifica 

acțiunile de informare a publicului despre oportunitățile oferite prin intermediul 

Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și 

mijlocii, astfel încât companiile interesate, care au nevoie de granturi pentru inițierea 

investițiilor în domeniul retehnologizării, să reușească să acceseze fondurile 

necesare până la începerea sezonului rece a anului.  

 
5. Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului  

nr. 401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate,  

a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul 

energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 

31 decembrie 2025 (număr unic 419/MIDR/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va intensifica acțiunile 

de informare a publicului despre deciziile și măsurile întreprinse de Guvern în 

vederea diversificării surselor de energie electrică. 

 

 
6. Cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului 

informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a 

cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit 

contravenţii și al Regulamentului cu privire la evidenţa unică a 

contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor 

care au săvârşit contravenții (număr unic 314/MAI/2021) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
7. Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind  

instalațiile pe cablu (număr unic 142/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  

și funcționare a Serviciului de asistență telefonică gratuită  

pentru copii și a Standardelor minime de calitate  

(număr unic 138/MMPS/2022)  

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

(dl Cușcă, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
9. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1145/2018 cu 

privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului  General 

al Poliției de Frontieră (număr unic 397/MAI/2022) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
10. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție)  

a unor instituții de învățământ (număr unic 352/MS/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Pentru modificarea Regulamentului privind modul de  

ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 586/2017 (număr unic 207/MS/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
12. Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 834/2008 cu privire la Sistemul informațional 

integrat al Poliției de Frontieră (număr unic 572/MAI/2021) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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13. Pentru modificarea punctului 17 din Regulamentul privind 

eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 125/2013 (număr unic 382/CS/AGE/2022) 

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

(dl Țurcanu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
14. Cu privire la transmiterea unui bun imobil  

(număr unic 332/ANSA/2022) 

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

(dl Musteanță, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
15. Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului  

nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor 

proprietate publică a statului din administrarea Agenției 

Proprietății Publice (număr unic 433/ME/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
16. Pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

emițătoarelor și coordonarea frecvențelor radio atribuite 

serviciilor din domeniul aviației civile (număr unic 

599/MIDR/2021) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
17. Cu privire la modificarea Regulamentului de activitate al 

Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 807/2018 (număr unic 335/MF/2022)-

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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18. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 

modificarea și completarea Legii fondului de susținere a 

populației nr. 827/2000 (IL 234/2022) 

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

(dl Cușcă, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
19. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea anexei nr. 2 la titlul IV din Codul fiscal  

nr. 1163/1997 (IL 32/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

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

modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova  

nr. 218/2008 (IL 158/2022) 

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

(dl Litvinenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
 

21. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea 

ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (IL 244/2022) 

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

(dl Cușcă, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
22. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale 

localităților urbane și rurale (IL 180/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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23. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

modificarea unor acte normative  (IL 212/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
24. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 1432/2000 

privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim  

(IL 209/2022) 

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

(dl Cușcă, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 

 
25. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 cu 

privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 

2022-2024  (număr unic 491/MIDR/2022) 

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

(dl Borosan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va asigura o bună 

comunicare publică și transparentă despre prevederile proiectul. 

Dl Udrea, secretar general al Guvernului, și dl Budianschi, ministrul 

finanțelor, vor intensifica comunicarea cu partenerii externi în vederea identificării 

surselor financiare suplimentarea pentru acoperirea proiectelor al căror cost 

estimativ nu a fost în totalmente eligibil conform Programului. 

 

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 
 

Contrasemnează: 

Secretar general  

al Guvernului           DUMITRU UDREA 

 


