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Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 

cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod 

direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale 

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

În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare, și al 

art. 31 din Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista

serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea 

ministerelor și altor autorități administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 59-67 art. 302), cu modificările ulterioare, la poziția „Ministerul 

Afacerilor Interne”, subpoziția „Inspectoratul General de Carabinieri”, cuvintele 

„Unități militare teritoriale” din coloana a 3-a se substituie cu textul „Direcții 

regionale/Structuri subordonate cu competență teritorială generală”. 

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

Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice 

desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor 

autorități administrative centrale  

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților

la elaborarea proiectului 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate 

administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative centrale, a fost elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne (în 

continuare – MAI), având drept scop uniformizarea cadrului legal de reglementare în 

domeniul de activitate al Carabinierilor, precum și asigurarea procesului de 

reorganizare al Inspectoratului General de Carabinieri (în continuare – IGC) al MAI. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act

normativ şi finalitățile urmărite 

Proiectul vizat, presupune aducerea în concordanță a anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate 

administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități 

administrative centrale, cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 332/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de 

Carabinieri. 

În acest context, se menționează că, la 18 iulie 2019, prin Hotărârea Guvernului  

nr. 332 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de 

Carabinieri, Departamentul Trupelor de Carabinieri s-a reorganizat, prin 

transformare, în Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Astfel, anexa nr. 2 din actul normativ supus amendării, stabilește o nouă 

structură a Inspectoratului General de Carabinieri, în cadrul căreia, se încorporează 

structura Comandamentului General, formată din conducerea și subdiviziunile IGC 

al MAI, în componența cărora sunt formate și activează subdiviziunile regionale și 

structurile subordonate, cu competență teritorială generală. 

Prin urmare, se impune necesitatea ajustării anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în 

mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale, din 

motiv că, unitățile militare teritoriale se înglobează în structurile subordonate cu 

competență teritorială generală din cadrul subdiviziunilor IGC al MAI. 

În acest sens, amendamentul propus, vine să modifice coloana a 3-a la poziția 

„Ministerul Afacerilor Interne”, subpoziția „Inspectoratul General de Carabinieri” și 

să substituie textul „Unități militare teritoriale” cu textul „Direcții 

regionale/Structuri subordonate cu competență teritorială generală”. 

În concluzie, se evidențiază faptul că, prin modificările operate, se va asigura 

uniformizarea cadrului legal de reglementare în domeniul de activitate al 

carabinierilor, precum și se va asigura procesul de reorganizare al IGC al MAI. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care

au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 



Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

În acest proiect, anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la 

lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea 

ministerelor și altor autorități administrative centrale (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 59-67 art. 302) se modifică după cum urmează: 

La poziția „Ministerul Afacerilor Interne”, subpoziția „Inspectoratul General de 

Carabinieri”, textul „Unități militare teritoriale” din coloana a 3-a, se substituie cu 

textul „Direcții regionale/Structuri subordonate cu competență teritorială generală”.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Elaborarea și implementarea prezentului proiect, are drept scop acoperirea 

normativă integrală a statului de personal, aprobat la Cancelaria de Stat în anul 2019 

și salariilor de bază stabilite la etapa actuală, și nu implică alocarea mijloacelor 

financiare. 

Astfel, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 332/2019 cu privire la 

organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri, subdiviziunile 

IGC se împart în subdiviziuni regionale (Direcțiile regionale) și subdiviziuni 

subordonate cu competență teritorială generală (Unitatea militară 1001, Unitatea 

militară 1002, Unitatea militară 1003, Unitatea militară 1045, Centrul de instrucție 

(u.m.1006), Batalionul cu destinație specială „Scorpion”, Secția pregătire fizică și 

sport, Centrul de asigurare, Dispeceratul operațional, Direcția medical, Direcția 

ceremonial militari). 

Totodată, conform HG nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice 

desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor 

autorități administrative centrale, în calitate de subdiviziuni desconcentrate ale 

Inspectoratului General de Carabinieri sunt stipulate doar unitățile militare. 

Prin urmare, este judicios de ajustat cadrul de reglementare în vederea 

respectării prevederilor actelor normative și uniformizării acestuia în conformitate 

cu procesul de reorganizare realizat. 

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

Prevederile prezentului proiect se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar 

adoptarea acestuia nu generează necesitatea amendării altor acte normative. 

Proiectul a fost elaborat în vederea aducerii în concordanță a anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice 

desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor 

autorități administrative centrale, cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 332/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului 

General de Carabinieri. 

Astfel, reieșind din faptul că, proiectul vine să elimine unele contradicții între 

actele normative, în temeiul art. 56 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, Hotărârea de Guvern aprobată, urmează să intre în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne 



www.mai.gov.md, în directoriul ,,Transparența”, rubrica ,,Consultări publice”, 

compartimentul ,,Inițierea elaborării actelor normative”, a fost plasat anunțul privind 

inițierea procesului de elaborare a proiectului. 

Totodată, proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 266/2016 cu privire la lista serviciilor publice 

desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor și altor 

autorități administrative centrale, a fost plasat pe pagina oficială a Ministerului 

Afacerilor Interne www.mai.gov.md, în directorul „Transparența”, rubrica 

„Consultări publice”, precum şi pe platforma guvernamentală 

https://particip.gov.md, în directoriul „Modul de 

participare/Proiecte/Ministere/Ministerul Afacerilor Interne”. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

În temeiul art. 34 şi 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul a fost supus expertizei anticorupție, efectuată de către Centrul Național 

Anticorupție. 

Potrivit constatărilor expuse în Raportul de expertiză anticorupție nr. 

EHG21/7301 din 31.05.2021 și și EHG22/7861 din 06.04.2022: 

- proiectul respectă rigorile de transparență impuse de Legea nr.239/2008 privind 

transparența în procesul decizional, fiind asigurată informarea publicului despre 

inițierea elaborării proiectului de decizie, precum și consultarea publică a acestuia; 

- prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota 

informativă și acesta este în conformitate cu interesul public; 

- în normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost 

identificați careva factori și riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nominalizat nu necesită a fi supus expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art. 34 şi 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 

proiectul a fost supus expertizei juridice, efectuată de către Ministerul Justiției. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize, în condițiile Legii 100/2017 cu 

privire la actele normative. 

 

 

 

Secretar general al ministerului                                               Serghei DIACONU 
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