
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2022 

Chișinău 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

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

În temeiul art. 19 lit. g) și art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, și în conformitate 

cu pct. 2 subpct. 2.11 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova nr. 3/2022, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, 60 milioane de lei

Ministerului Economiei pentru compensarea diferenței de preț în urma majorării 

prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii 

noncasnici. 

2. Ministerul Finanțelor va asigura finanțarea cheltuielilor menționate la

punctul 1 pe măsura prezentării documentelor confirmative. 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina

Ministerului Economiei. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul hotărârii Guvernului 

,,cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

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

Proiectul hotărârii Guvernului ,,cu privire la alocarea mijloacelor financiare” (în continuare 

– proiect) a fost elaborat de Ministerul Economiei

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

Proiectul prenotat este elaborat în contextul majorării tarifelor reglementate pentru 

furnizarea gazelor naturale, în scopul susținerii consumatorilor non-casnici prin 

compensarea diferenței de preț ca urmare a creșterii prețului la gazele naturale. 

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

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Prezentul proiect nu contravine legislației UE 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul este elaborat în temeiul Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova nr. 3 din 1 februarie 2022. În conformitate prevederile pct. 2.3 din 

Dispoziția prenotată, compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor 

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public 

pentru fiecare consumator non-casnic constituie 100% din diferența în urma majorării 

prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu 

public pentru primii 500 m3 consumați lunar, în perioada ianuarie-martie 2022. 

Potrivit pct. 2.11 din Dispoziția nr 3/2022, se alocă Ministerului Economiei mijloace 

financiare în sumă de 60 milioane lei pentru compensarea diferenței de preț pentru furnizarea 

de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici. 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor proiectului necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat, și 

anume din Fondul de intervenție al Guvernului în sumă de 60 milioane lei pentru 

compensarea diferenței de preț ca urmare a majorării tarifelor reglementate la furnizarea 

gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici pentru perioada ianuarie-martie 2022. 

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

Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului ,,cu privire la alocarea mijloacelor financiare” 

nu va genera modificări în textul altor acte normative 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul a fost trimis spre avizare la Ministerul Finanțelor, poziția căruia a fost expusă prin 

scrisoarea nr . 

8. Constatările expertizei anticorupție
Având în vedere caracterul specific al proiectului de transpunere în norme concrete a 
soluțiilor legislative existente în stare de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1/2022 expertiza anticorupție este inoportună. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul propus vizează  transpunerea în norme concrete a soluțiilor legislative existente în 
stare de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2022, prin urmare expertiza 
de compatibilitate la legislația UE nu este necesară. 

10. Constatările expertizei juridice



Având în vedere caracterul specific al proiectului de transpunere în norme concrete a 
soluțiilor legislative existente în stare de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1/2022 efectuarea expertizei juridice este inoportună. 

11. Constatările altor expertize 

Nu este necesar 

 

 

 

 

Ministru                                                                        Sergiu GAIBU 
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