
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 

 

Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 820/2009 cu privire la 

Comisia națională extraordinară de sănătate publică 

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

 

În temeiul prevederilor art.  55 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 67 art. 183), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 820/2009 cu privire la 

Comisia națională extraordinară de sănătate publică (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009,  nr. 187-188, art. 906), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) Anexa nr.1, se modifică și va avea următorul cuprins: 

                                                               „Anexa nr. 1 

                                            la Hotărârea Guvernului nr.820/2009 

 

COMPONENȚA  

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică  

       

GAVRILIȚA Natalia –  Prim-ministru, președinte al Comisiei 

 

NEMERENCO Ala 

 

– ministru al sănătății, vicepreședinte 

al Comisiei 

 

SPÎNU Andrei 

 

– viceprim-ministru, ministru al 

infrastructurii și dezvoltării regionale 

 

BUDIANSCHI Dumitru 

 

LITVINENCO Sergiu 

 

– ministru al finanțelor 

 

– ministru al justiției 



2 

 

 

 

TOPALĂ Anatolie 

 

– ministru al educației și cercetării 

 

REVENCO Ana 

 

– ministru al afacerilor interne 

 

GAIBU Sergiu 

 

– ministru al economiei 

 

SPATARI Marcel 

 

VLAH Irina 

 

NICOLAESCU Svetlana 

 

GUȘTIUC Vasile 

 

 

ESAULENCO Alexandr 

 

– ministrul muncii și protecției sociale 

 

– guvernator al unității teritoriale autonome 

Găgăuzia 

– secretar de stat, Ministerul Sănătății 

 

– director al Agenției Naționale pentru 

Sănătate Publică 

 

– director al Serviciului de Informații și 

Securitate 

 

HARABAGIU Mihai – șef al Serviciului Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor  Excepţionale 

  

PRISACARI Viorel 

 

 

CEBAN Emil 

 

 

LOZAN Oleg 

 

 

PARASCHIV Angela    

 

 

 

 

REVENCO Ninel 

 

 

 

SPINEI Larisa  

 

 

– membru corespondent al Academiei de 

Științe a Moldovei 

 

– rector, Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie  „N. Testemițanu” 

 

– director, Școala de Management în Sănătate 

Publică  

 

– șef Disciplinei de epidemiologie, 

Departamentul Medicină Preventivă, 

Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „N. Testemițanu” 

 

– șef departament pediatrie, Universitatea de 

Stat de Medicină și Farmacie 

„N. Testemițanu” 

 

– șef catedră, Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” 
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RAEVSCHI Elena 

 

 

MAGDEI Mihai 

 

 

GÎLCA Boris 

 

 

CIOCANU Mihai 

 

 

UNCUȚA  Andrei 

 

TOMACINSCHI Angela 

 

 

ȘARGU Dinu 

 

ȚURCANU Ghenadie  

– șef catedră, Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” 

 

– colaborator științific, Agenția Națională 

pentru Sănătate Publică 

 

– șef direcție generală asistență socială și 

sănătate a Primăriei Chișinău  

 

– director, IMSP Institutul de Medicină 

Urgentă 

 

– director, IMSP Spitalul Clinic Republican 

 

– director, IMSP Clinica Universitară de 

Asistență Medicală Primară 

 

– director, IMSP Spitalul Raional Ialoveni 

 

– coordonator programe, Centrul pentru 

Politici și Analize în Sănătate.”; 

 
2) la anexa nr. 2, punctele 14 și 15 vor avea următorul cuprins: 

“14. Ședințele sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor 

Comisiei. Membrii Comisiei nu sânt în drept să-și delege atribuțiile de 

participare la ședințe. 

În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adoptă hotărâri cu votul majorității 

membrilor săi. 

 Hotărârile Comisiei sunt semnate de președintele, vicepreședintele și 

secretarul acesteia și se publică pe site-ul web oficial al Guvernului. 

 

15. Ținerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei este asigurată de 

Cancelaria de Stat.” 

Punctul 17 se abrogă. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

 la proiectul Hotărîrii de Guvern  

„Privind modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 820/2009 

cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică” 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 

Proiectul Hotărîrii de Guvern Privind modificarea Hotărîrii de Guvern nr.820/2009 

cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică a fost elaborat de 

către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

 

Proiectul a fost elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 33/2021 pentru 

modificarea art. 55 alin (1) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 

sănătății publice pentru completarea Comisiei naționale extraordinare de sănătate 

publică cu noi membri în vederea asigurării unui grad mai sporit pentru urgențele de 

sănătate publică și managementul acestora. 
 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

 

Proiectul menționat nu transpune și nu contravine legislației Uniunii Europene.  
 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 

Prin proiectul respectiv se propune completarea Componenței nominale a Comisiei 

naționale extraordinare de sănătate publică cu membri: specialiști în domeniul 

sănătății publice reprezentanți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu”, ai Academiei de Științe a Moldovei, ai Școlii de 

Management în Sănătate Publică, ai instituțiilor medico - sanitare publice implicate 

în gestionarea pandemiei, de toate nivelele și ai societății civile. La lucrările 

comisiei pot participa cu drept de vot consultativ, reprezentanții organismelor 

internaționale. 

5. Fundamentarea economico–financiară 

 

Pentru implementarea proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 820/2009 nu vor fi necesare alocarea de resurse financiare din contul 

bugetului public. 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 



Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 820/2009 nu va impune modificarea altor acte normative. 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

820/2009, va fi remis spre avizare autorităților de resort. 

Concomitent, proiectul respectiv urmează să fie plasat spre consultare publică 

de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în ordinea prevederilor 

Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional. 

 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

820/2009, va fi înaintat pentru efectuarea expertizei anticorupție către Centrul 

Național Anticorupție. 

 

9. Constatările expertizei juridice 

 

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

820/2009 a fost remis spre expertiză juridică.  

 
 

 

 

           

Ministru                               Ala NEMERENCO 


