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Pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 

cu privire la Acordul de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova 

 și Compania de explorare a resurselor „Redeco” LTD din S.U.A 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Punctul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 cu privire la Acordul 

de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a 

resurselor „Redeco” LTD din S.U.A (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1995, nr. 65-66, art. 519), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

 

 „6. În scopul exercitării controlului asupra executării Acordului de 

concesiune, se instituie Comisia guvernamentală în următoarea componență: 

Ministrul mediului, președinte al Comisiei 

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 

vicepreședinte al Comisiei 

Directorul general al Agenției Proprietății Publice, vicepreședinte al 

Comisiei 

Directorul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, secretar  al 

Comisiei 

Secretarul de stat al Ministerului Mediului 

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor 

Secretarul de stat al Ministerului Justiției 

Reprezentantul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru 

Directorul Institutului de Geologie și Seismologie 

Șeful adjunct al Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

Directorul Agenției de Mediu 

Directorul Agenției „Moldsilva” 

Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat 

Directorul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică 
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Președintele raionului Cahul 

Președintele raionului Cantemir 

Primarul satului Văleni 

Directorul executiv al Asociației Obștești „EcoContact”. 

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

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul mediului Iuliana Cantaragiu 

  



NOTA INFORMATTVA
la proiectul hotiririi Guvernului pentru modificarea Hotiririi Guvernului

nr.62111995 cu privire la Acordul de concesiune intre Guvernul Republicii Moldova
gi compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din S.u.A

Denumirea autorului $i, dupl c 4 a participantilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotdririi Guvernului pentru modificarea Hotdririi Guvernului nr. 62111995 cu

privire |a Acordul de concesiune intre Guvernul Republicii Moldova 9i Compania de

explorare a resurselor "Redeco" LTD din S.U.A.
Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitlfile
urmirite

dificareaactu1uinormativafostcauzatddeasigurarea
funclionaiitafli Comisiei Guvernamentale de supraveghere a Acordului de concesiune intre

Guvemul Republicii Moldova gi Compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din

S.U.A., drepturile qi obligaliunile fiind cesionate ulterior cdtre ,,Valiexchimp" S.R.L., in
contextul restructurdrii administraliei publice centrale de specialitate, a funcliilor noi

exercitate in cadrul acestora, precum gi necesitatea exercitdrii controlului asupra executdrii

Acordului de concesiune.
Astfel, in vederea asigurdrii funcfionalitelii Comisiei Guvernamentale de supraveghere

a Acordului de concesiune, se propune a fi modificat pct. 6 din Hotirirea Guvernului nr.

62111995 referitor la componenta Comisiei in cavz6.

Descrierea gradului de
armonizarea legislatiei

compatibilitate pentru proiectele care au
nationale cu legisla{ia Uniunii Europene

ca scop

Prezentul proiect de act normativ nu are ca scop armonizarea legislaliei nalionale cu

leeislatia Uniunii Europene.
Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Punctul 6 din hotdrire va avea urmdtorul cuprins: ,,6. In scopul exercitdrii controlului

asupra execut[rii Acordului de concesiune, se instituie Comisia guvernamentald in
urmdtoarea componenJd:

1. Ministrul mediului (preqedinte al Comisiei)
2. Secretar de stat al Ministerului Infrastructurii gi Dezvoltdrii Regionale

(vicepreEedinte al Comisiei)
3. Director general al Agenliei proprietilii publice (vicepreEedinte al Comisiei)
4. Director al Agenliei pentru Geologie Ei Resurse Minerale (secretar al Comisiei)
Membrii Comisiei
5. Secretar de stat al Ministerului Mediului
6. Secretar de stat al Ministerului FinanJelor
7. Secretar de stat al Ministerului Justiliei
8. Reprezentant al Consiliului Economic pe l6ngd Prim-ministrul RM
9. Director al lnstitutului de Geologie qi Seismologie
10. $ef adjunct al Inspectoratului pentru Proteclia Mediului
11. Director al Agenliei de Mediu
72. Director al Agenliei "Moldsilva"
13. Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat

14. Director al Agenliei Nalionale de Reglementare in Energeticd a RM
15. Pregedinte al raionului Cahul
16. Preqedinte al raionului Cantemir
17. Primarul s. Vdleni
1 8. Director executiv al Asociatiei Obstesti "EcoCo ntact"



Includerea a directorului Agenliei "Moldsilva", este justificat prin faptul c[ o
parte din infrastructura zdcdm6ntului de petrol V61eni, este amplasatd pe teritoriul
rezewaliei gtiinlifice Prutul de Jos fondatorul cdreia este Agenlia "Moldsilva". Includerea
Directorului adjunct al Serviciului Fiscal de Stat in cadrul comisiei, se justificd prin faptul
cd la moment Compania Valiexchimp este in proces de insolvabilitate gi este necesar
prezen[a reprezentantului Serviciului Fiscal de Stat pentru precizdri de ordin financiar,
achitarca taxelor gi impozitelor, etc. Includerea primarului s. Vdleni in componenla
comisiei, este justificati prin faptul cd o altd parte din infrastructura zdcdmdntul de petrol
Vdleni se afld pe teritoriul primdriei V61eni, astfel se impune prezen[a reprezentantului
autoritddi publice locale.

Fundamentarea economico-financia ri
Implementarea prevederilor proiectului nu necesitd cheltuieli financiare suplimentare

din busetul de stat.
Avuarea si consultarea publici a proiectului

Intru respectarea prevederilor Legii nr.23912008 privind transparenla in procesul

decizional, anunlul de iniJiere a modificdrii HG 62111995, a fost plasat pe pagina web a
Ministerului Mediului la compartimentul Transparenld decizionald/Anunfuri de iniliere
a elabordrii deciziilor.

in conformitate cu punctul 233 subpunctul 6) al Regulamentului Guvernului, aprobat
prin Hotdrirea Guvernului nr. 61012018, prezentul proiect de hotdrire de Guvern se

examineazd direct in qedinla Guvernului frrd a fi supus examindrii in cadrul qedinlei
secretarilor generali de stat.

Ministru Iuliana CANTARAGIU
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