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Pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018  

cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare  

economică, comercială, științifică și tehnică 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Anexele nr. 2, 5, 7, 9, 14, 16-20, 22 și 28 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, vor avea 

următorul cuprins:  

   

„Anexa nr. 2  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse  

pentru colaborare comercial-economică 
 

Railean Serghei  – ministru al economiei şi infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei  
   

Socolan Dumitru  – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, vicepreşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Panurco Inetta  – şef al Secţiei regimuri comerciale şi relaţii 

economice bilaterale, şef adjunct al Direcţiei 

cooperare internaţională, Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii, secretar al Părţii moldoveneşti 

a Comisiei”; 
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„Anexa nr. 5  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

  
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-georgiene 

de colaborare comercial-economică 

  

Railean Serghei – ministru al economiei şi infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei  
   

Leucă Gheorghe – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, vicepreşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Panurco Inetta  – şef al Secţiei regimuri comerciale şi relaţii 

economice bilaterale, şef adjunct al Direcţiei 

cooperare internaţională, Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii, secretar al Părţii moldoveneşti 

a Comisiei”; 

 

 

„Anexa nr. 7  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 
 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-chineze 

de colaborare comercial-economică 

  
Railean Serghei – ministru al economiei şi infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei  
   

Socolan Dumitru – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, vicepreşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Ceban Cristina – șef al Direcției cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei”; 
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„Anexa nr. 9 

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-azere 

de colaborare comercial-economică 

  

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Leucă Gheorghe – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, vicepreşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei  
   

Panurco Inetta – şef al Secţiei regimuri comerciale şi relaţii 

economice bilaterale, şef adjunct al Direcţiei 

cooperare internaţională, Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii, secretar al Părţii moldoveneşti 

a Comisiei”; 

 

 

„Anexa nr. 14  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse  

pentru colaborare economică 

  

Perju Ion – ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și 

mediului, preşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
   

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
   

Panurco Inetta – şef al Secţiei regimuri comerciale şi relaţii 

economice bilaterale, şef adjunct al Direcţiei 

cooperare internaţională, Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii, secretar al Părţii moldoveneşti 

a Comisiei”; 
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„Anexa nr. 16  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-turce 

de colaborare economică 
 

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Vlah Irina – guvernator al UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri), 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
   

Ceban Cristina – șef al Direcției cooperare internațională, 

Ministerul Economiei și Infrastructurii, secretar 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 

  

 

Anexa nr. 17  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-polone 

pentru cooperare economică 

 
Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Machidon Mihail – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
   

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice internaționale, 

Direcția cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei 
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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 

 

Pușcuța Serghei – viceprim-ministru, ministru al finanțelor, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei  
   

Panurco Inetta – şef al Secţiei regimuri comerciale şi relaţii 

economice bilaterale, şef adjunct al Direcţiei 

cooperare internaţională, Ministerul Economiei 

şi Infrastructurii, secretar al Părţii moldoveneşti 

a Comisiei 

 

 

Anexa nr. 19  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-române  

pentru colaborare economică 

 
Pușcuța Serghei – viceprim-ministru, ministru al finanțelor, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
   

Rotaru Alina                                  – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei  
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Anexa nr. 20  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare  

pentru colaborare economică 

  

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Nistorică Tatiana – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului, 

vicepreşedinte al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei 
   

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei”; 

 

 

„Anexa nr. 22  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

  
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-letone de cooperare economică, 

industrială şi tehnico-ştiinţifică 

  
Railean Serghei  – ministru al economiei şi infrastructurii, preşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Andros Dorin  – secretar de stat al Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului, vicepreşedinte 

al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Rotaru Alina  – consultant principal în Secţia regimuri comerciale 

şi relaţii economice bilaterale, Direcţia cooperare 

internaţională, Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii, secretar al Părţii moldoveneşti a 

Comisiei”; 
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   „Anexa nr. 28  

la Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Părţii moldoveneşti 

a Comisiei interguvernamentale moldo-americane  

pentru colaborare comercial-economică 

  

Railean Serghei – ministru al economiei și infrastructurii, 

preşedinte al Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Socolan Dumitru  – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene, vicepreşedinte al 

Părţii moldoveneşti a Comisiei 
   

Rotaru Alina – consultant principal în Secția regimuri 

comerciale și relații economice bilaterale, 

Direcția cooperare internațională, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii, secretar al Părţii 

moldoveneşti a Comisiei”. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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