
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare  

economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică 

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

1. Anexa nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la

comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi 

tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 33-39, art. 118), cu 

modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.18 

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ucrainene 

     în domeniul colaborării economice şi comerciale 

Kulminski Vladislav – viceprim-ministru pentru reintegrare,

președinte al Părţii moldoveneşti a

Comisiei

Gumene Vadim – secretar de stat al Ministerului Economiei,

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a

Comisiei

Ceban Cristina – șef al Direcției cooperare economică

internațională, Ministerul Economiei,

secretar al Părţii moldoveneşti a Comisiei”.
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene Nicolae POPESCU 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 



Not$ informativii 
la proiectul hot$rPrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 18 

la HotBrirea Guvernului nr. 10212018 cu privire la comisiile interguvernamentale 
de colaborare economic$, comercial$, qtiintific5 qi tehnicg 

Conditiile ce au irnpus elaborarea proiectului de act normativ qi finalitgtile urrnirite 

in contextul investirii noului Guvern, intervine necesitatea actualiz5rii componenfelor nominale 
a comisiilor mixte interguvernamentale in domeniul colaboriirii economice ~i comerciale. 

Astfel, in scopul asiguriirii unei activit9fi eficiente a piiflii moldave in relafiile bilaterale moldo- 
ucrainene in domeniul colaboriirii economice ~i comerciale, ~i finiind cont de subiectele ce 
urmeazZi a fi abordate in cadrul reuniunilor, prezentul proiect propune aprobarea componentei 
nominale la nivel de pre~edinte-viceprim-ministru pentru reintegrare, vicepregedinte- secretar de 
stat a1 Ministerului Economiei, secretar a1 comisiei mixte- reprezentantul Ministerului 
Economiei. 

1 .  - 

Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislatia Uniunii 
Europene 

1 
Proiectul a fost elaborat de c5tre Cancelaria de Stat. 

Prezentul proiect prevede aprobarea componenfei nominale a p5flii moldovenesti in cadrul 
comisiei mixte interguvernamentale in domeniul colaboriirii economice ~i comerciale moldo- 
ucrainene, prin modificarea anexei nr. 18 la Hot9rirea Guvernului nr. 102120 18. 

4. 

I 5. 1 Fundamentarea econornico-financiarii I 

- - - - - - - - - 

Proiectul nu contine norme de armonizare a legislatiei nafionale cu legislatia Uniunii Europene. 

Principalele prevederi ale proiectului yi  evidentierea elementelor noi 

Implementarea prevederilor proiectului nu necesitii cheltuieli financiare suplimentare din 
bugetul de stat. 

I 6. 1 Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare I 
Adoptarea actului normativ in cauz9 nu impune modificarea sau abrogarea altor acte normative. 
Proiectul este elaborat in conformitate cu prevederile ,,Regulamentului-tip de activitate a PSirfii 
moldovene~ti a comisiilor interguvernamentale pentru colaborare economicii, comercialii, 
cultural5, stiintificii ~i tehnicZi7', aprobat prin Hot9r2rea Guvernului nr.92011998. 

7. Avizarea yi consultarea public5 a proiectului 

Avgnd in vedere c9 proiectul intervine cu reglementari cu caracter organizatoric, conexe 
remanierilor guvernamentale, acesta se examineaz9 direct in ~edinfa Guvernului, potrivit 
procedurii stabilite la pct.233, subpunctul 4) din Regulamentul Guvernului, aprobat prin 
HotBrirea Guvernului nr.6 10/20 18. 

Viceprim-ministru pentru reintegrare Vladislav KULMINSKI 




