
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\006\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\HG102\HG102-redactat-ro.docx 

Pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului  

nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale 

de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În anexa nr. 14 la Hotărîrea 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, pozițiile întîi și a doua vor avea următorul cuprins: 

 

„Perju Ion  – ministru al agriculturii, dezvoltării 

regionale și mediului, președinte al Părții 

moldovenești a Comisiei 

Usatîi Anatol  – ministru al economiei și infrastructurii, 

vicepreședinte al Părții moldovenești a 

Comisiei”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Anatol Usatîi 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Aureliu Ciocoi 

 



Noti informativi
Ia proiectul hottuarii de Guvem pentru modificarea anexei nr' 14 la Hotadrea GuYemului
' 

.i. j,ji ol" : I ianuarie 2018 cu privire la comisiile interguvemamentale de colaborare

egonomica, aomarciali' gtiinlifica 9i tehnica

Denumirea autorului 9i, tlupb caz, a participantilor la elaborarea proiectului

Proiectul a fost elaborat de Ministed Economiei 9i Infrastructudi

Condi.tiile
urmirite

ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 9i finalitilile

Proiectul de hotirAre a Guvemului privind modificarea. anexei nr' 14 la Hotirirea

Cr""*"f"i *. fOZ din 31 ianuarie 20i8 cu privire la comisit]" i"t:'flt::"^-:i*.:.:
ffi#;;;;ffi;, ;;;;;"i;,-;tiinlifica qi tehrica a.rost elaborat in contextul

"iri "i^"ft"i"i" 
la nivel de Prim-ministru la Nioscova' Federalia Rusd la data de 20

noiembrie 2019.

Necesar de rcmarcat, ca in rclafiile cu Federafia Rusi' Comisia mixta constituie un

il;il"t mecanism. de colaborare, care .cupdnde :l- Eit,-:1tt de..opofiunitdli de

""irit.. l'ir"*"ra in domeniile de referinli Totodatd' ultima 
-sesiune 

a Comisiei

;;i;t"";;;to. in p"tiouaa 16-17 septembrie 2019' la chiqindu' Republica

Moldova.

in cadrul vizitei vor avea loc intreveded bilaterale la nivel de conducere' unde vor fi

*ali^te utti-et" evolulii a aolabodrii bilatcrale, perspectivele de cooperare'

problemele existente de ordin comercial-eaonomio'

Astfel, reieqind din faptul cd a fost investit noul Guvern' compon€nIa caruia a lbst

p"r@f JititU"a, I avind drept scop restabilirea 9i dinamizarea relatiilor comerciale cu

iei"ratiu n"sa, Ministerul Economlei qi Infrastructudi 
-a- 

elaborat modificdri la anexa

*.ia iu gotatit"u Guvemului nr. 102 din 31 ianuarie 2018' qi anume in partea ce lrne

a" or"r-"4U,"t" li ."cretarul Pdr'{ii moldoveneqti a Comisiei interguvemamentale moldo-

ruse pentru colaborare economlca'

Descrierea gradului de compatibilitate a preYederilor proiectului cu legislatia

Uniunii EuroPene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legisla{iei Uniunii EuroPene

Principalele preYederi ale proiectului ti eviden-tierea elementelor noi

Prin promovarea prezentului. proiecl- se propune. modificar:1 lit'']itu, " 
componenlei

pfutii moldoveneftl a comlslet moldo-ruse 
-aprcbate 

prin anexa nr' 14 la Hotdrirea

buvemului nr. 10i din 31 ianuarie 2018' dupd cum umeazd:

.PERIUlon.MinistrualAgricultudi,DezvoltfuiiRegionalegiMediului,pregedinteal
Pir'[ii moldovenegti a Comisiei;

- USATII Aratol - Ministuul Economiei 9i Infrastructurii' vicapreqedinte al Pa4ii

moldovene$ti a Comisiei.

Fundamentarea economico-fi nanciara

Realizarea proiectului dat nu implicd cheltuieli financiare publice



Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

proiectul in cauzd a fost elaborat in conformitate cu prevederile ,,Regulamentului-tip de

activitate a PdrJii moldoveneqti a comisiilor interguvemamentale penh! colaborare

economica, oomerciala, oultumli, s,tiintiflca $i tehnica", aprobat Prin Hotarirea

Guvernului nr.920 din 3 septembrie 1998 9i prevede unele modihcdri la Hotdrirea

Guvemului nr, 102 din 3l ianuarie 2018 cu privire la comisiile interguvemamentale de

colaborare econornicd, comerciald, gtiinlifica ii tehnicd.

Ayizarea ti consultarea publici a proiectului

Constatirile expertizei anticorupJie

Constatirile expertizei de compatibilitate

Nu este necesar

Constatirile expertizei juridice

Nu este necesar

Constatirile altor expertize

Nu este necesar

Secretar de Stat Clor,^",,, Andrei CIORNII
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