
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2000 privind  

constituirea Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului  

Europa-Caucaz-Asia, cu tranzitarea prin Republica Moldova 

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

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: 
 

1. Punctele 1 și 11 din Hotărârea Guvernului nr. 897/2000 privind 

constituirea Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-

Asia, cu tranzitarea prin Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 109-111, art. 992), cu modificările ulterioare, vor avea 

următorul cuprins: 

 

„1. Se constituie Comisia națională pentru studierea şi elaborarea măsurilor 

necesare în vederea dezvoltării Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu tranzitarea 

prin Republica Moldova, în următoarea componență: 
 

Spînu Andrei  – viceprim-ministru, ministru al infrastructurii 

și dezvoltării regionale, președinte al 

Comisiei 
   

Țurcanu Svetlana  – secretar general adjunct al Guvernului 
   

Bolbocean Ruslan  – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene 
   

Păscăluță Mircea  – secretar de stat al Ministerului Infrastructurii 

și Dezvoltării Regionale 
   

Diaconu Serghei  – secretar general al Ministerului Afacerilor 

Interne 
   

Ababii Lidia  – director adjunct al Serviciului Vamal 
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11. Se stabilește că secretarul național al Comisiei interguvernamentale 

TRACECA este numit prin ordin al ministrului infrastructurii și dezvoltării 

regionale.” 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale    Andrei SPÎNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2000 

privind constituirea Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, 

cu tranzitarea prin Republica Moldova 

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

 Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2000 privind 

constituirea Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu 

tranzitarea prin Republica Moldova este elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale. 

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

 Condiția care a impus modificarea actului normativ a fost cauzată de asigurarea 

funcționalității Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu 

tranzitarea prin Republica Moldova, în contextul reformei administrației publice centrale de 

specialitate (Hotărârea Guvernului nr. 117/2021) și în conformitate cu Hotărârea 

Parlamentului nr. 89/2021 pentru aprobarea listei ministerelor. 

Astfel, în vederea asigurării funcționalității Comisiei naționale pentru dezvoltarea Coridorului 

Europa-Caucaz-Asia, cu tranzitarea prin Republica Moldova, se propune actualizarea 

componenței comisiei stabilite în pct. 1  din Hotărârea Guvernului nr. 897/2000, precum și 

reglementarea mecanismului de desemnare a Secretarului național în cadrul acestei 

organizații. 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

 Prezentul proiect de act normativ nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

 Proiectul hotărârii Guvernului prevede actualizarea componenței nominale a Comisei 

naționale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu tranzitarea prin Republica 

Moldova, în componența acesteia fiind incluși reprezentanții autorităților de resort în funcție 

de specificul activității. 

Astfel, punctul 1 din hotărâre va avea următorul cuprins: 

”1. Se constituie Comisia națională pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu 

tranzitarea prin Republica Moldova, în următoarea componență:  

SPÎNU Andrei             - Viceprin-ministru, ministru al infrastructurii și dezvoltării 

regionale, președinte al Comisiei;  

ȚURCANU Svetlana - Secretar general adjunct al Guvernului; 

BOLBOCEANU       -    

Ruslan 

Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 

Europene (în domeniul integrării europene);  

PĂSCĂLUȚĂ -

Mircea    

Secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale; 

DIACONU Serghei    - Secretar general al Ministerului Afacerilor Interne;  



ABABII Lidia            - Director adjunct al Serviciului Vamal. 

  

Totodată, se stabileşte ca Secretarul naţional al Comisiei interguvernamentale TRACECA 

este numit prin Ordinul ministrului, care deține funcția de președinte al Comisiei.  

5. Fundamentarea economică-financiară 

 Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

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

 Proiectul nominalizat nu prevede modificarea 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 procesului de elaborare a proiectului poate fi accesat pe 

pagina web oficială a ministerului (compartimentul „Transparența”, directoriul Transparență 

decizională/ anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului”) și pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md.  

În conformitate cu pct. 233 subpct. 6) al Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea  

Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect de hotărâre de Guvern se examinează direct în 

ședința Guvernului fără a fi supus examinării în cadrul ședinței secretarilor generali de stat. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 - 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 - 

10

. 

Constatările expertizei juridice 

 - 

11

. 

Constatările altor expertize 

 - 

 

 

 

Secretar general                                                                              Lilia DABIJA 




