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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 

cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului 

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

 

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

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

Hotărârea Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de 

Planificare a Teritoriului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40-

49, art. 102), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) din clauza de adoptare, textul ,,În conformitate cu prevederile 

art. 11 alin. (5) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, 

art. 1018), cu modificările și completările ulterioare”, se substituie cu textul ,,În 

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

al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările ulterioare”; 

2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 56/2017 
 

COMPONENŢA  

Consiliului Național de Planificare a Teritoriului 
 

Viceprim-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, 

președinte al Consiliului 

Secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 

vicepreședinte al Consiliului 

Șef subdiviziune cu responsabilități în domeniul politici în urbanism din cadrul 

Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, secretar al Consiliului 

Secretar de stat al Ministerului Economiei 
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Secretar de stat al Ministerului Mediului 

Secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

Secretar de stat al Ministerului Culturii  

Secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  

Secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării  

Secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale  

Secretar de stat al Ministerului Sănătății  

Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne  

Secretar de stat al Ministerului Apărării 

Director al Agenției Servicii Publice 

Director general al Agenției Proprietății Publice 

Director general al Biroului Național de Statistică 

Director al Agenției pentru Supraveghere Tehnică 

Director general adjunct al Agenției Relații Funciare și Cadastru 

Director general al Agenției de Investiții  

Director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova   

Președinte al Uniunii Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din 

Republica Moldova 

Reprezentant al Uniunii Arhitecților din Republica Moldova”.  

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu 

privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului 

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

Autorul proiectului este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, responsabil de 

elaborarea politicilor în domeniul construcțiilor și urbanismului.  

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

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la 

Consiliul Național de Planificare a Teritoriului a fost elaborat ca urmare a necesității revizuirii 

componenței Consiliului Național de Planificare a Teritoriului, în contextul recentei restructurări a 

administrației publice centrale de specialitate, realizate prin Hotărârea Guvernului nr.117/2021, prin care 

au fost redistribuite domeniile de activitate între ministere.  

Proiectul are ca scop aprobarea modificărilor la anexa nr. 2 cu referire la componența Consiliului 

Național de Planificare a Teritoriului, pentru a asigura funcționalitatea acestui Consiliu întru realizarea 

sarcinilor cu care a fost abilitat în procesul de elaborare a Planului de amenajare a teritoriului național 

(PATN) și a planurilor de amenajare a teritoriilor regionale (PATR), finanțate din bugetul de stat. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiecte care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Proiectul nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul dispune: 

- modificarea clauzei de adoptare a Hotărârii Guvernului nr.56/2017, prin revizuirea temeiului 

legal de adoptare a acesteia, în contextul în care Legea nr.64/1990 cu privire la Guvern, a fost abrogată 

prin Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern; 

- modificarea componenței Consiliului Național de Planificare a Teritoriului, ținând cont de recenta 

restructurare a administrației publice centrale de specialitate, cu includerea secretarilor de stat conform 

domeniilor de competență ale ministerelor în care activează. 

5. Fundamentarea economică-financiară 

Proiectul nu necesită cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat. 

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

Proiectul hotărârii Guvernului elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea 

acestuia nu va genera necesitatea modificării altor acte normative. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

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

anunțul privind inițierea elaborării, consultării publice și avizării proiectului hotărârii de Guvern pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a 

Teritoriului a fost publicat pe pagina web oficială a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 

directoriul „Transparența decizională” și pe platforma guvernamentală  particip.gov.md .  

Proiectul hotărârii Guvernului a fost supus avizării și consultării publice, conform art. 32 din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul de hotărîre a fost supus expertizei anticorupție, conform art. 35 din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, iar rezultatele acesteia au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor la 

proiect. 

Urmare a expertizei anticorupție s-a constat că normele proiectului sunt conforme interesului public 

şi nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului, iar în conținutul proiectului parvenit spre 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9231%20.


examinare nu au fost identificați factori de risc care să genereze riscuri de corupție. 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul de lege nu necesită efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene. 

 

10.  Constatările expertizei juridice 

Proiectul de hotărîre a fost supus expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, și rezultatele examinării acesteia au fost incluse în sinteza obiecțiilor și 

propunerilor la proiect. 

 

11.  Constatările altor expertize 

Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii 

nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel 

decăzând necesitatea examinării proiectului de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de 

întreprinzător. 

  

 

Secretar general                                                                                                             Lilia DABIJA 




