
EXTRAS 

DIN PROCESUL-VERBAL  nr. 29 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

25 iulie 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 

Nu se susține propunerea dnei Olesea Tanasoglo, vicepreşedinte al 

Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, de a exclude din ordinea de zi proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (IL 127/2022). 

 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 14 subiecte spre examinare. 
 

 

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

modificarea Legii culturii nr. 413/1999 (IL 257/2022) 

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

(dl Prodan, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

Ministerul Culturii va asigura o bună comunicare publică despre 

oportunitățile oferite tinerilor prin intermediul Programului național voucherul 

cultural, în special modalitatea de accesare a voucherelor respective, precum și în ce 

scop acestea pot fi folosite.  

 

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

modificarea unor acte normative (IL 176/2022) 

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

(dl Gaibu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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3. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural  

(IL 249/2022) 

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

(dl Bolea, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

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

modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală (IL 262/2022)  

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

(dl Serbenco, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
5. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

modificarea unor acte normative (IL 287/2022) 

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

(dl Spînu, 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 Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 28/2016 privind accesul pe 

proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate 

rețelelor publice de comunicații electronice (IL 261/2022) 

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

(dl Spînu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
7. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 

importul unui mijloc de transport (IL 260/2022)  

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

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

importul unui autovehicul (IL 126/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

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

modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 

152/2014 (IL 127/2022) 

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

(dnele Cazacu-Țigaie,  Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

Ministerul Educației și Cercetării va urgenta definitivarea și transmiterea 

spre promovare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu 

privire la modificarea Codului educației nr.152/2014. 

Totodată, pe parcursul săptămânii curente, va comunica suplimentar cu 

reprezentații UTA Găgăuzia referitor la propunerile respective de modificare a 

Codului educației. 

 

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

modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 

(IL 245/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163/1997  

(IL 233/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
12. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii (IL 230/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 
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Se aprobă. 

 
13. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu 

privire la modificarea și completarea Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice (IL 67/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 
14. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

privind modificarea Legii fondului de susținere a populației nr. 

827/2000 (IL 202/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 

*** 

Ministerul Finanțelor va urgenta elaborarea proiectului hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor 

pentru compensarea majorării ratei la creditele parțial garantate de stat acordate 

în  cadrul Programului de stat „Prima casă”, care va fi publicat și supus 

avizării/expertizării și definitivării în regim de urgență, astfel încât să fie aprobat în 

următoarea ședință de Guvern. 

 

 

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 

 
 

 

Contrasemnează: 

 

Secretar general  

al Guvernului           DUMITRU UDREA   
 

 

 

 


