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din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

 

Y:\200\2020\DISPOZITII\662\662 - redactat (ro).docx 

Cu privire la aprobarea componenţei Comisiei naționale pentru  

populație și dezvoltare și a Regulamentului acesteia 

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

 

În scopul coordonării procesului de planificare, integrare, corelare şi 

monitorizare a politicilor sectoriale cu impact asupra situaţiei demografice, 

Guvernul DISPUNE: 

 

1. Se instituie Comisia națională pentru populație și dezvoltare. 

 

2. Se aprobă: 

1) Componența Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare, conform 

anexei nr.1; 

2) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale 

pentru populație și  dezvoltare, conform anexei nr. 2. 

 

 

Prim-ministru       ION CHICU 
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Anexa nr. 1 

la Dispoziţia Guvernului nr. 

 

COMPONENŢA  

Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare 

Prim-ministru, preşedinte al Comisiei naționale 

Ministru al sănătății, muncii și protecţiei sociale, vicepreşedinte al 

Comisiei naționale 

Secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale, 

secretar al Comisiei naționale 

Viceprim-ministru, ministru al finanțelor 

Ministru al economiei și infrastructurii 

Ministru al justiției 

Ministru al afacerilor interne 

Ministru al educației, culturii și cercetării 

Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului 

Guvernator al (Bașcanul) UTA Găgăuzia (Gagauz - Yeri) 

Secretar general al Guvernului 

Director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale 

Director general al Biroului Național de Statistică  

Director al Agenției Servicii Publice 

Șef al Biroului Relații cu Diaspora 

Rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” 

Rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei 

Șef al Centrului de cercetări demografice, Institutul Național de Cercetări 

Economice 

Președinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova  

Președinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica 

Moldova 
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Președinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova 

Secretar general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova 

Coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite 

Reprezentant al Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populaţie în 

Republica Moldova 

Șef al misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova 

Director executiv al Centrului Analitic Independent ,,Expert-Grup” 

Secretar al Platformei pentru îmbătrânire activă 
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Anexa nr.2 

la Dispoziţia Guvernului nr. 

 

REGULAMENTUL 

Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi 

funcţionare a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare (în continuare – 

Comisie).  

 

2. Comisia este un organ consultativ în domeniile populaţiei şi dezvoltării. 

 

3. Comisia are următoarele obiective principale:  

1) analiza evoluţiei fenomenelor demografice, a tendinţelor de dezvoltare 

a populaţiei şi a impactului acestora asupra stării sociale și economice pe termen 

mediu şi lung;  

2) identificarea problemelor prioritare, determinarea obiectivelor în 

domeniul demografic în vederea elaborării strategiilor şi a programelor 

naţionale;  

3) determinarea mecanismelor de colectare şi schimb de date dezagregate 

referitoare la principalii indicatori demografici;  

4) evaluarea riscurilor demografice şi stabilirea criteriilor de apreciere ale 

acestora;  

5) determinarea responsabilităţilor instituţionale pentru corelarea 

proceselor demografice cu dezvoltarea;  

6) recomandarea metodologiilor pentru identificarea proceselor 

demografice în cadrul unor grupuri distincte ale populaţiei, examinarea 

rezultatelor implementării acestora la nivel naţional şi teritorial. 

 

4. Comisia nu are personalitate juridică.  

 

II. COMPONENŢA COMISIEI 

 

5. Comisia este constituită din reprezentanți ai autorităților administrației 

publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic, ai societății civile 

şi ai partenerilor de dezvoltare.  

 

6. Componenţa Comisiei este aprobată de Guvern.  

 

III. ATRIBUŢIILE ȘI DREPTURILE COMISIEI 

 

7. Comisia are următoarele atribuţii:  
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1) evaluarea fenomenelor demografice efective şi prognozate în baza 

informaţiilor existente şi obţinute din studii şi cercetări, din surse administrative 

şi statistice, precum şi a impactului tendinţelor de dezvoltare a populaţiei asupra 

stării socio-economice pe termen mediu şi lung;  

2) coordonarea procesului de elaborare a politicilor de bunăstare 

demografică, a programelor şi planurilor de acţiuni pe termen mediu şi lung în 

domeniu;  

3) avizarea programelor şi a strategiilor ce țin de dezvoltarea durabilă a 

Republicii Moldova;  

4) elaborarea, în scopul prevenirii şi depăşirii efectelor negative în situaţia 

demografică, a propunerilor şi recomandărilor care urmează a fi incluse în 

strategiile de dezvoltare;  

5) evaluarea rezultatelor implementării propriilor recomandări şi înaintarea 

propunerilor de îmbunătăţire a politicilor guvernamentale în domeniul 

demografic în conformitate cu sarcinile asumate în cadrul Acordului de Asociere 

a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană;  

6) studierea experienţei internaţionale, participarea la acţiunile 

organizaţiilor internaţionale vizând aspectele populaţiei şi dezvoltării;  

7) participarea, prin reprezentanţi, la conferinţe, seminare, şedinţe, mese 

rotunde, precum şi organizarea unor astfel de acţiuni;  

8) adoptarea planurilor proprii de activitate;  

9) alte atribuţii, în limitele competenţei sale. 

 

8. Comisia are următoarele drepturi:  

1) să antreneze în activitatea sa conducători şi specialişti din autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile din domeniile dezvoltării 

sociale, economice şi demografiei, precum şi experţi independenţi;  

2) să adopte decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de 

competenţa sa, decizii pe care autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

urmează să le examineze;  

3) să solicite şi să primească din partea autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, a instituţiilor din domeniile dezvoltării sociale şi demografiei 

informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;  

4) să stabilească relaţii cu structuri şi organisme internaţionale în 

domeniile de competenţă;  

5) să recomande pentru realizare proiecte de cercetări ştiinţifice în 

domeniile de referinţă. 

 

IV. ORGANELE DE LUCRU ALE COMISIEI  

ŞI ATRIBUŢIILE ACESTORA 

 

9. Comisia are următoarele organe de lucru:  

1) birou executiv;  

2) secretariat, reprezentat de Serviciul politici demografice din cadrul 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;  
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3) consilii de specialitate (permanente sau temporare) şi/sau grupuri de 

lucru. 

Secţiunea 1 

Biroul executiv al Comisiei 

 

10. Biroul executiv este un organ permanent care asigură conducerea 

Comisiei în perioada dintre şedinţe.  

 

11. Biroul executiv al Comisiei este format din:  

1) preşedintele Comisiei;  

2) vicepreşedintele Comisiei;  

3) secretarul Comisiei;  

4) directorul general al Biroului Naţional de Statistică;  

5) reprezentantul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populaţie 

în Republica Moldova; 

6) șeful Centrului de Cercetări Demografice al Institutului Naţional de 

Cercetări Economice. 

 

12. Biroul executiv al Comisiei are următoarele atribuţii:  

1) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de 

activitate ale Comisiei;  

2) examinează în prealabil chestiunile propuse de consiliile de specialitate 

şi/sau grupurile de lucru spre examinare la şedinţele Comisiei;  

3) convoacă şedinţele Comisiei la propunerea preşedintelui, a 

vicepreşedintelui sau a unei treimi din membrii Comisiei;  

4) exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi ale 

prezentului Regulament.  

 

13. Biroul executiv al Comisiei adoptă decizii cu votul majorităţii 

membrilor săi. 

 

Secţiunea a 2-a 

Preşedintele Comisiei 

 

14. Funcţia de preşedinte al Comisiei este exercitată de Prim-ministru.  

 

15. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  

1) conduce activitatea Comisiei, convoacă şi prezidează şedinţele ei;  

2) invită la lucrările Comisiei, după caz, conducători şi specialişti din 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii, precum şi 

experţi independenţi;  

3) reprezintă Comisia în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei 

sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al 

Comisiei. 
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Secţiunea a 3-a 

Vicepreşedintele Comisiei 

16. Funcţia de vicepreşedinte al Comisiei este exercitată de ministrul 

sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale.  

 

17. Vicepreşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  

1) coordonează activitatea consiliilor de specialitate şi/sau a grupurilor de 

lucru;  

2) în absenţa preşedintelui Comisiei, prezidează şedinţele acesteia, în baza 

deciziei preşedintelui;  

3) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei şi este 

responsabil de eficienţa activităţii acestuia;  

4) certifică procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor de specialitate 

şi/sau ale grupurilor de lucru;  

5) exercită alte atribuţii, în limitele competenţei. 

 

Secţiunea a 4-a 

Secretariatul Comisiei 

 

18. Secretariatul Comisiei asigură funcţionarea acesteia şi exercită 

următoarele atribuţii:  

1) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei, ale consiliilor de 

specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru;  

2) organizează şedinţele Comisiei, ale consiliilor de specialitate şi/sau ale 

grupurilor de lucru, asigură schimbul de informaţii între acestea, precum şi orice 

alte activităţi specifice;  

3) execută dispoziţiile preşedintelui Comisiei;  

4) întreţine relaţiile Comisiei şi organelor ei de lucru cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, cu patronatele şi sindicatele, cu alte 

instituţii;  

5) asigură relaţiile cu şi între membrii Comisiei, precum şi întreţine 

relaţiile lor cu organele de lucru şi membrii Biroului executiv;  

6) elaborează note analitice cu privire la activitatea Comisiei;  

7) asigură reflectarea activităţii Comisiei în mass-media;  

8) informează Comisia despre executarea deciziilor ei anterioare.  

 

19. Activitatea secretariatului Comisiei este dirijată de vicepreşedintele 

acesteia. 

 

Secţiunea a 5-a 

Consiliile de specialitate şi/sau grupurile 

de lucru ale Comisiei 

 

20. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate crea consilii de 

specialitate şi/sau grupuri de lucru.  
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21. Componenţa numerică şi nominală a consiliilor de specialitate şi/sau a 

grupurilor de lucru se stabileşte de Comisie, la propunerea biroului executiv. 

Consiliile de specialitate sînt formate din membrii Comisiei, iar grupurile de 

lucru – din persoane desemnate la propunerea membrilor acesteia.  

 

22. Consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru se întrunesc în 

şedinţe care se convoacă ori de câte ori este necesar.  

 

23. Decizia de convocare a consiliului de specialitate şi/sau a grupului de 

lucru este adoptată de preşedintele Comisiei sau de biroul executiv.  

 

24. În limitele competenţei lor, consiliile de specialitate şi/sau grupurile de 

lucru adoptă decizii (cu caracter de recomandare) cu votul majorităţii membrilor 

Comisiei prezenţi la şedinţă. 

 

25. Deciziile consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru se 

aduc la cunoştinţa preşedintelui Comisiei în termen de 3 zile din data adoptării.  

 

26. Procesul-verbal al şedinţei consiliului de specialitate şi/sau al grupului 

de lucru se certifică de către vicepreşedintele Comisiei. 

 

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI 

 

27. Comisia se întruneşte în şedinţe, care se convoacă ori de câte ori este 

necesar, în conformitate cu planul de lucru, însă nu mai rar decît o dată în 

trimestru.  

 

28. Decizia de convocare a şedinţei este adoptată de biroul executiv sau de 

preşedintele Comisiei.  

 

29. Materialele referitoare la chestiunile pasibile de examinare de către 

Comisie se prezintă secretariatului cu cel puţin 10 zile pînă la data şedinţei.  

 

30. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Comisiei şi materialele aferente 

chestiunilor vizate se expediază membrilor Comisiei de secretariatul acesteia, cu 

cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.  

 

31. Şedinţele sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din 

numărul membrilor Comisiei.  

 

32. Hotărîrile privind chestiunile examinate se adoptă cu 3/4 din voturile 

membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.  
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33. Membrii Comisiei care nu sunt de acord cu hotărîrea adoptată au 

dreptul la opinie separată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.  

34. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se întocmeşte de secretariat şi se 

semnează de către preşedintele Comisiei. 
 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul Dispoziţiei Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale 

a Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare şi a Regulamentului acesteia

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Autorul proiectului este Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale________

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite____________________________________________________________________

Republica Moldova se confruntă cu procesul de depopulare, fără semne vizibile de 

redresare, care este rezultatul cumulat al evoluţiei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei 

externe din ultimele două decenii. Criza socioeconomică, care a provocat exodul masiv 

al populaţiei în căutarea unui loc de muncă peste hotare şi transformarea ulterioară a 

migraţiei temporare în migraţia definitivă, a adus prejudicii enorme potenţialului 

demografic al Republicii Moldova. Astfel, în perioada anilor 2004 -2014, populaţia s-a 

redus cu 393 mii (cu cca 12%) de la 3262 mii până la 2869 mii. Numărul populaţiei, 

estimat la începutul anului 2019, a constituit 2681,7 mii persoane, ceea ce reprezintă o 

descreştere a populaţiei cu aproape 190 mii persoane din 2014, rata de descreştere 

anuală constituind circa - 1,8 %.

Schimbările survenite în procesele demografice din ultima perioadă, inclusiv 

transformările semnificative în modelele de comportament reproductiv a populaţiei, 

care la moment nu asigură stabilitatea demografică şi prezintă un pericol pentru 

dezvoltarea durabilă a ţării, implică necesitatea intervenţiilor prin politici demografice.

În acest context, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune pentru 

examinare proiectul Dispoziţiei Guvernului cu privire la aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare şi a Regulamentului 

acesteia. Comisia urmează să gestioneze priorităţile şi riscurile demografice pentru 

Republica Moldova, să elaboreze şi să promoveze politicile de stat în domeniul 
dezvoltării populaţiei şi prevenirii riscurilor demografice.________________________

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene__________________

Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

Uniunii Europene._______________________________________________________

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi_____________

Actualul proiect prevede constituirea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi

Dezvoltare şi a Regulamentului acesteia, ca organ consultativ în domeniile populaţiei 

şi dezvoltării, creată pe lângă Prim-Ministru. Se propune formarea Comisiei din 

reprezentanţi ai administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului 

academic, societăţii civile şi ai partenerilor de dezvoltare.

Atribuţiile, organele de lucru şi organizarea activităţii Comisiei sunt prevăzute în 

Regulamentul acesteia.____________________________________________________

5. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare

suplimentare.___________________________________________________________

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

Prezentul proiect se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea acestuia 

nu va genera drept consecinţă necesitatea modificării , unor ialtocte «m atlvfe
Date: 2020.01.15 16:53:45 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova



7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_________________________________

Proiectul este supus avizării şi consultării publice conform art. 32 din Legea 

100/2017 cu privire la actele normative, fiind expediat părţilor interesate şi va fi plasat 

pe pagina web www.msmps.gov.md la compartimentul Transparenţă/Proiecte supuse 
consultărilor publice._____________________________________________________

8. Constatările expertizei anticoruptie__________________________________________

9. Constatările expertizei _ juridice

Ministru Viorica DUMBRĂVEANU

http://www.msmps.gov.md/
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