
EXTRAS  

Din P R O C E S U L-V E R B A L  nr.30 

AL ŞEDINŢEI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA 
         

27 iulie 2022 
 

 

A PREZIDAT:  DNA NATALIA GAVRILIȚA 

 

Se acceptă propunerile de completare a ordinii de zi expuse de: 

- dl Spatari, ministru al muncii și protecției sociale – privind aprobarea 

Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative (IL 203/2022);  

- dna Revenco, ministru al afacerilor interne – privind propunerea de 

prelungire a stării de urgență (număr unic 534/MAI/2022). La propunerea Prim-

ministrului, proiectul menționat se va examina la începutul ședinței; 

- dl Budianschi, ministru al finanțelor: 

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” (număr unic 

523/MF/2022); 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic 528/MF/2022); 

- dna Mihailov-Moraru, secretar de stat al Ministerului Justiției – cu privire la 

aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea 

unor acte normative (IL 78/2022); 

- dl Gumene, secretar de stat al Ministerului Economiei – cu privire la 

aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  

(IL 322/2022); 

- dl Dumitru Udrea, secretar general al Guvernului – pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția 

Servicii Publice (număr unic 516/CS/ASP/2022). 

 

Se aprobă ordinea de zi cu 21 de subiecte spre examinare (se anexează). 
 

 

 

1. Cu privire la cadre 

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

Propuneri nu au fost înaintate. 
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2. Privind propunerea de prelungire a stării de urgență  

(număr unic 534/MAI/2022) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
3. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul 

de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor 

categorii de populație, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 470/2006 (număr unic 383/MMPS/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
4. Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 585/2016 cu privire la Consiliul pentru promovarea 

proiectelor investiționale de importanță națională  

(număr unic 461/ME/2022) 

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

(dl Gumene, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă cu propunerea dnei Tanasoglo, vicepreşedinte al Comitetului 

executiv al UTA Găgăuzia, privind includerea guvernatorului UTA Găgăuzia în 

componența Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță 

națională.  

 

 
5. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

prevenirea și combaterea dopajului în sport  

(număr unic 163/ANA/2022) 

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

(dl Jucov, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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6. Pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la 

Regulamentul privind cerințele generale de echipare a 

autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a 

autovehiculelor speciale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 500/2018 (număr unic 391/MAI/2022) 

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

(dnele Revenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
7. Cu privire la aprobarea Conceptului Portalului 

Administrației Publice Locale din Republica Moldova (e-

APL) (număr unic 329/CS/AGE/2022) 

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

(dl Țurcanu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
8. Cu privire la modificarea Regulamentului privind 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală de către organele vamale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.915/2016 (număr unic 

40/MF/SV/2021) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
9. Cu privire la transmiterea unor încăperi  

(număr unic 249/CS/ASP/2022) 

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

(dl Udrea, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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10. Cu privire la transmiterea Întreprinderii Medicale de 

Stat „Clinica Stomatologică din Telenești” și modificarea 

anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2021 cu 

privire la    organizarea și funcționarea Ministerului 

Sănătății (număr unic 287/MS/2022) 

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

(dnele Nemerenco, Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
11. Cu privire la modificarea unor hotărâri ale  

Guvernului (număr unic 79/MF/2020) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
12. Cu privire la transmiterea unor bunuri şi modificarea 

anexei nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu 

privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate 

publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile  

(număr unic 560/APP/2021) 

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

(dl Cozonac, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
13. Cu privire la aprobarea Avizului asupra 

amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea 

unor acte normative (amendament asupra IL 393/2021) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
14. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 

privire la modificarea unor acte normative (IL 62/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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15. 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”  

(număr unic 523/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
16. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  

(număr unic 528/MF/2022) 

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

(dl Budianschi, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
17. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege cu 

Privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la 

proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative  

(amendament asupra IL 203/2022) 

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

(dl Spatari, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

 

 
18. Cu privire la aprobarea Avizului asupra 

amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea 

unor acte normative (amendament asupra IL 78/2022) 

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

(dnele Mihailov-Moraru, Gavrilița) 

 

Se aprobă cu remarca raportorului că, până la emitere, în textul avizului vor fi 

efectuate modificări de ordin tehnico-redacțional. 

 

 
19. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative (IL 322/2022) 

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

(dl Gumene, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 
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20. Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2020 

cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii 

Publice (număr unic 516/CS/ASP/2022) 

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

(dl Eșanu, dna Gavrilița) 

 

Se aprobă. 

Agenția Servicii Publice va asigura o bună comunicare publică referitor la 

prevederile proiectului aprobat. 

 

 
21. Secrete 

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

 

 

 

Prim-ministru                                            NATALIA GAVRILIȚA 

 
 

Contrasemnează: 

 

Secretar general  

al Guvernului           DUMITRU UDREA   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


