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Privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 

 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2001,  nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare, va 

avea următorul cuprins: 

 

„Anexa nr.1 

la Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 

  

COMPONENŢA 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

 

Prim-ministru, președinte al Comisiei 

Viceprim-ministru, vicepreședinte al Comisiei 

Ministru al economiei 

Ministru al afacerilor interne, vicepreședinte al Comisiei 

Șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului  

Afacerilor Interne, vicepreședinte al Comisiei 

Secretar general al Guvernului 

Ministru al finanțelor 

Ministru al agriculturii și industriei alimentare 

Ministru al mediului 

Ministru al educației și cercetării 

Ministru al culturii 

Ministru al sănătății 
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Ministru al muncii și protecției sociale 

Ministru al justiției 

Ministru al apărării 

Președinte al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine 

publică 

Director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru 

Director general al Agenției Rezerve Materiale 

Director al Agenției „Moldsilva” 

Director al Centrului Național Anticorupție 

Procuror general 

Director al Serviciului de Informații și Securitate 

Guvernator al unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) 

Președinte al Consiliului Audiovizualului 

Șef adjunct al Direcției generale planificare strategică și rezerve de 

mobilizare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului 

Afacerilor Interne, secretar al Comisiei 

Director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

Director al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112”. 
 

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

al  Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul privind modificarea nr.1 la  Hotărârea 

Guvernului nr. 1340/2001 cu privire  la  Comisia pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova 
 

 

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

Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 
cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a fost elaborat de către 

Cancelaria de Stat. 

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

Proiectul de hotărâre menționat are drept scop consolidarea capacității decizionale și 

operaționale a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele 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 de hotărâre prevede ajustarea componenței Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, în vederea consolidării capacității decizionale și 

operaționale a acesteia. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu prevede cheltuieli financiare suplimentare. 

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

Proiectul propus se încadrează și este în conformitate cu prevederile actelor normative. 

Implementarea acestuia nu prevede operarea modificărilor actelor normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului  

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

decizional, proiectul va fi publicat pe pagina web a Cancelariei de Stat, precum și la adresa 

www.particip.gov.md. 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul este promovat în conformitate cu prevederile pct.233 subpct.6) din 

Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018. 

9. Constatările expertizei juridice 

 Proiectul este promovat în conformitate cu prevederile pct.233 subpct.6) din 

Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018. 

 

Secretar general al Guvernului Dumitru UDREA 

 

 

http://www.particip.gov.md/

