
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la modificarea  

 Hotărîrii Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001  

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

 

În temeiul art. 17 din Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la 

protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 20, art. 231), 

cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
 

Hotărîrea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

1) în tot textul hotărîrii şi al anexelor, cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile 

şi Situaţiilor Excepţionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 
 

2) în hotărîre: 

în clauza de emitere, textul „în temeiul art. 5 alin.(3) din  

Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 31)” se substituie 

cu textul „art. 4 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la 

gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, 

nr. 415)”; 

 la punctul 1, cuvintele „nominală a” se exclud; 
 

3) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:  

„Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului 

nr.1340 din 4 decembrie 2001  



2 

 

\\172.17.20.4\Operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\1460\1460-redactat-ro.docx 

 

 

COMPONENŢA  

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova 

 

Prim-ministru  – preşedinte al Comisiei 

Viceprim-ministru  – vicepreşedinte al Comisiei 

Viceprim-ministru  – vicepreşedinte al Comisiei 

Ministru al economiei şi infrastructurii 

Ministru al afacerilor externe şi integrării europene 

Ministru al afacerilor interne  – vicepreşedinte al Comisiei 

Şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului 

Afacerilor Interne  – vicepreşedinte al Comisiei 

Secretar general al Guvernului 

Ministru al finanţelor 

Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului 

Ministru al educaţiei, culturii și cercetării 

Ministru al sănătăţii, muncii și protecției sociale 

Ministru al justiţiei 

Ministru al apărării 

Director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 

Director general al Agenţiei Rezerve Materiale  

Director al Agenţiei „Moldsilva” 

Director al Centrului Naţional Anticorupţie 

Procuror general 

Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate 

Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Guvernator al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) 

Şef al Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor 

Interne – secretar al Comisiei 

Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz” 

Director general al ÎS „Moldelectrica”; 
 

4) anexa nr.2:  

la punctul 3, textul „prim-vicepreşedinte este prim-viceprim-ministrul,” se 

exclude;  

la punctul 6, textul ,,Legea nr.123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire 

la gazele naturale” se substituie cu textul ,,Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu 

privire la gazele naturale”; 
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la punctul 10, cuvintele „persoanele nominalizate în anexa nr. 1” se 

substituie cu cuvintele „membrii Comisiei”. 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea hotărârii Guvernului

nr.1340 din 4 decembrie 2001

1. Temeiul iniţierii procesului de elaborare, autorul proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea hotărârii Guvernului 

nr.1340 din 4 decembrie 2001 este elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne în temeiul art. 17 

din Legea nr. 271 din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă, art. III din Legea nr. 94 din 2 

iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, precum şi în vederea executării 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 594 din 26 iulie 2017 „Cu privire la restructurarea 
administraţiei publice centrale de specialitate”,________________________ _______ ____________

2. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ, principalele prevederi 

________________________________ ale proiectului ________ ______

Scopul de bază al acestui proiect este perfecţionarea cadrului normativ, care stabileşte 

modalitatea de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 

Moldova, precum şi ajustarea cadrului normativ menţionat, ca urmare a reorganizării structurale a 

administraţiei publice centrale de specialitate.

Obiectivele principale sunt conjugarea eforturilor administraţiei publice centrale şi locale, cît şi 

orientarea acestora spre prevenirea situaţiilor excepţionale, ridicarea capacităţii de intervenţie a 

structurilor de conducere, gradului de pregătire a forţelor şi mijloacelor necesare, folosirea acestora 
cu maximă eficienţă în situaţii excepţionale, precum şi asigurarea protecţiei populaţiei, teritoriului, 
mediului ambiant şi patrimoniului în caz de pericol sau în cazul declanşării situaţiilor excepţionale.

Astfel, se modifică Componenţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 
(anexa nr.l, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1340 din 4 decembrie 2001), în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 594 din 26 iulie 2017 „Cu privire la restructurarea administraţiei publice 

centrale de specialitate” şi Hotărârea Parlamentului nr.l89 din 21 iulie 2017 “Pentru aprobarea 

Listei ministerelor”.
Totodată, pe tot cuprinsul hotărârii şi al anexelor sintagma „Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale” se substituie cu sintagma „Inspectoratul General pentru Situaţii do 

Urgenţă” în conformitate cu art. III din Legea nr. 94 din 2 iunie 2017,

Concomitent, se propune amendarea proiectului şi în contextul abrogării Legii nr. 123-XVIII 

din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale prin Legea nr. 108 din 27 mai 2016. în vigoare 

din 08 iulie 2016.
Prezentul proiect va actualiza prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1340 din 04 decembrie 

2001, precum şi va contribui la realizarea conformă a acestora.
f  j_____ 3. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie

____ Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de către Centrul Naţional Anticorupţie.

4. Fundamentarea economico-financiară

Aprobarea proiectului în cauză nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor 

financiare s u p l i m e n t a r e , ______________________________________________ _____
5. Respectarea transparenţei în procesul decizional

în scopul respectării prevederilor Legii nr, 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului 

hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1340 din 4 

decembrie 2001 a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în directoriul 

Transparenţa decizională/Consultări publice/Orgcinizarea consultărilor publice. ________

Alexandru JIZD.AN
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