
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 259/2013  

cu privire la implementarea unor prevederi  

ale Codului subsolului 

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

În temeiul prevederilor art. 9 lit. j) şi art. 52 din Codul subsolului 

nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art. 197), 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor 

prevederi ale Codului subsolului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2013, nr. 83-90, art. 314) se modifică după cum urmează: 

1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins: 

„2. Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcțiile 

deținute, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-

desemnate sau de persoanele care exercită interimatul funcțiilor respective, fără 

emiterea altei hotărîri de Guvern.”; 

2) la punctul 8 din anexa nr. 2, textul „10 membri” se substituie cu textul 

„9 membri”; 

3) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins: 

 „Anexa nr. 3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 259/2013 
 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile 
 

Ciubuc Nicolae – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi 

mediului, președinte al Comisiei 
 

                   – director al Agenției pentru Geologie și Resurse 

Minerale, vicepreședinte al Comisiei 
 

Raducan Daniela – șef al Direcției geologice, Agenția pentru 

Geologie și Resurse Minerale, secretar al 

Comisiei 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 
 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
 

Contrasemnează: 
 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale  

şi mediului       Nicolae Ciubuc 

   

 

Lungu Igor                       – director adjunct al Agenției pentru Geologie și 

Resurse Minerale 
 

Gălușcă Victor – șef al Serviciului protecția solului și subsolului, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 
 

Merlan Mariana – șef al Direcției folosirea subsolului, Agenția 

pentru Geologie și Resurse Minerale 
 

Stropșa Vladislav – șef adjunct al Direcției folosirea subsolului, 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale 
 

Iurciuc Boris 

 

 

– șef al Secției Fondul de stat de informații 

privind subsolul, Agenția pentru Geologie și 

Resurse Minerale 
 

Zaporojan Mihail – șef al Direcției securitate industrială la folosirea 

subsolului, Agenția pentru Supraveghere 

Tehnică 
 

Nicoara Igor – director al Institutului de Geologie şi 

Seismologie, Academia de Științe a Moldovei 
 

Jalalite Ghene – cercetător științific al Laboratorului de geologie 

regională al Institutului de Geologie şi 

Seismologie, Academia de Științe a Moldovei 
 

Gîrbu Oleg – șef al Direcției securitate și integritate, 

Cancelaria de Stat 
 

Balan Victor – consultant principal în Direcția urbanism, 

construcții și locuințe, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii”. 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013

_____ Autorii proiectului___________________________________________________
Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova în colaborare cu Agenţia
pentru Geologie şi Resurse Minerale__________________________________________

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite_________________________________________________________________

Proiectul hotărîrii a fost elaborat în scopul executării prevederilor art 3 din 
Hotărîrea Parlamentului nr. 189 din 21.07.2017 pentru aprobarea listei ministerelor. 
Finalitatea adoptării prezentului proiect este aducerea în concordanţă a Hotărîrii 
Guvernului nr. 259 din 12.04.2013 cu prevederile Hotărîrii Parlamentului menţionate.
_____ Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi________

Modificarea pct. 2 din Hotărîrea de Guvern
Raţionamentul modificării: în redacţia actuală, ca membru al Comisiei din 

partea unei sau altei instituţii este titularul funcţiei, în conformitate cu anexa nr. 3 la HG 
nr. 259 din 12.04.2013. In cazul cînd titularul funcţiei în cadrul instituţiei date, este 
avansat, eliberat, transferat sau se află în concediu de lungă durată, atribuţiile în cadrul 
Comisiei sunt exercitate de către persoana nou-desemnată în funcţia respectivă. Astfel 
modificările şi completările aduse pct. 2 al hotărîrii de Guvern prevede că instituţiile ce 
sunt reprezentate în Comisie să poată desemna/delega în cadrul comisiei persoanele nou 
desemnate sau persoanele care asigură interimatul funcţiilor respective.

Modificarea pct 8 din anexa nr. 2 şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărîrea de 
Guvern

In vederea actualizării anexei nr. 3 cu privire la componenţa nominală a Comisiei 
de stat pentru rezervele de substanţe minerale utile larg răspîndite, s-au remis către 
instituţiile interesate solicitări de nominalizare a persoanelor care vor reprezenta 
instituţia dată în cadrul Comisiei. Ca urmare a răspunsurilor primite a fost actualizată 
componenţa Comisiei, excepţie fiind făcută de către autorităţile Ministerul Justiţiei şi 
Ministerul Finanţelor, care nu au desemnat nici un reprezentant. Astfel, numărul 
membrilor Comisiei după actualizarea listei va fi de 13 persoane. In aceste condiţii se 
propune şi modificarea pct. 8 din anexa nr. 2 a hotărîrii de Guvern prin care se va stabili 
ca şedinţa Comisiei să se desfăşoare cu participarea a cel puţin 9 membri ai acesteia (în 
redacţie actuală şedinţa Comisiei se poate desfăşura dacă la ea participă cel puţin 10
membri din cei 14)._________________________________________________________
_____ Fundamentarea economico-financiară__________________________________

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul de stat.______________________________________________
_____ Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare______________

Aprobarea modificărilor la hotărîrea de Guvern va permite executarea pe deplin a 
prevederilor Codului subsolului nr.3-XVI din 2 februarie 2009 privind expertiza de stat
a rezervelor de substanţe minerale utile.________________________________________
_____ Respectarea transparenţei în procesul decizional_________________________

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional. Proiectul de act normativ împreună cu Nota 
informativă a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării



Regionale şi Mediului la compartimentul Transparenţă decizională/Proiecte de 
documente şi pe pagina web
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l:=zro&idd=5750______________________
_____ Examinarea, vizarea şi expertizarea proiectului de act normativ___________

Proiectul de act normativ a fost redactat, completat şi definitivat în baza avizelor 
Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Agenţiei pentru 
Supraveghere Tehnică, Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, Agenţiei de 
Guvernare Electronică, expertizei juridice a Ministerului Justiţiei şi expertizei 
anticorupţie a Centrului Naţional Anticorupţie. Obiecţiile şi propunerile au fost luate în 
consideraţie, iar poziţia MADRM faţă de acestea a fost expusă în Sinteza obiecţiilor şi 
propunerilor/recomandărilor.______________ /  )______________________________
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Ministru Nicolae CIUBUC
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