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Pentru modificarea punctului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 621/1995  

cu privire la Acordul de concesiune între Guvernul Republicii Moldova 

şi Compania de explorare a resurselor „Redeco„ LTD din S.U.A 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. În Hotărârea Guvernului nr. 621/1995 cu privire la Acordul de 

concesiune între Guvernul Republicii Moldova şi Compania de explorare a 

resurselor „Redeco” LTD din S.U.A (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1995, nr. 65-66, art. 519) cu modificările ulterioare, punctul 6 va avea următorul 

cuprins: 

„6. În scopul exercitării controlului asupra executării Acordului de 

concesiune, se instituie Comisia guvernamentală în următoarea componenţă: 

Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, președinte al 

Comisiei 

Ministru al economiei și infrastructurii, vicepreședinte al Comisiei 

Director general al Agenției Proprietății Publice, vicepreședinte al 

Comisiei 

Director al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, secretar al 

Comisiei 

Secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

Secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

Secretar de stat al Ministerului Justiției 

Reprezentant al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru  

Director adjunct al Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale 

Director al Institutului de Geologie și Seismologie 

Șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

Director al Agenției de Mediu 

Director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  

Președinte al raionului Cahul 

Președinte al raionului Cantemir 

Director executiv al Asociației Obștești „EcoContact”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotiririi Guvernului pentru modificarea Hotlririi Guvernului

nr.62l/1995 cu privire la Acordul de concesiune intre Guvernul Republicii Moldova
gi Compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din S.U.A

l. Denumirea autorului si. duni caz. a narticinantilor la elaborarea nroiectului
Proiectul hotdririi Guvemului pentru

privire la Acordul de concesiune intre
explorare a resurselor "Redeco" LTD din

modificarea Hotiririi
Guvernul Republicii
S.U.A.

Guvernului nr. 621 I 199 5

Moldova gi Compania
cu
de

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalit5{ile
urmlrite
Condilia care a impus modificarea actului normativ a fost cauzat1, de asigurarea

funclionalitdtii Comisiei Guvernamentale de supraveghere a Acordului de concesiune intre
Guvernul Republicii Moldova gi Compania de explorare a resurselor "Redeco" LTD din
S.U.A., drepturile qi obligaliunile fiind cesionate ulterior cdtre ,,Valiexchimp" S.R.L.,
linind cont de restructurarea Guvernului, autoritdlilor publice qi instituliilor publice din
subordinea ministerelor, a funcliilor noi exercitate in cadrul acestora, similare celor expuse
anterior in textul hotiririi, precum ;i necesitatea exercitdrii controlului asupra executdrii
Acordului de concesiune.

Astfel, in vederea asigurbrii funclionalitdlii Comisiei Guvernamentale de supraveghere
a Acordului de concesiune, se propune a fi modificat pct.6 din Hotdrirea Guvernului nr.
621/1995 referitor la componenta Comisiei in cavzd.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene
Prezentul proiect de act

legislalia Uniunii Europene.
normativ nu ure ca scop armonizarea legislaliei nalionale cu

4. Principalele prevederi ale nroiectului si evidentierea elementelor noi
Punctul 6 din hotdrire va avea urmdtorul cuprins:
,,6. in scopul exercitdrii controlului asupra executdrii Acordului de concesiune,

instituie Comisia guvernamentald in urmdtoarea componenld:
Director general al Agenliei proprietdlii publice (preSedinte al Comisiei)
Ministru al agriculturii, dezvoltdrii regionale gi mediului (vicepre;edinte al Comisiei)
Ministru al economiei qi infrastructrxii (vicepresedinte al Comisiei)
Director al Agenliei pentru Geologie qi Resurse Minerale (secretar al Comisiei)

Membrii Comisiei
Secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltdrii Regionale Ei Mediului
Secretar de stat al Ministerului Finanlelor
Secretar de stat al Ministerului Justiliei
Reprezentant al consiliului Economic pe lingd Prim-ministrul RM
Director adjunct al Agenliei pentru Geologie gi Resurse Minerale
Director al lnstitutului de Geologie Ei Seismologie
$ef al Inspectoratului pentru Protecfia Mediului
Director al Agenliei de Mediu
Director al Agenliei Nalionale de Reglementare in Energeticd a RM
Preqedinte al raionului Cahul
Preqedinte al raionului Cantemir
Director executiv al Asocialiei Obftesti "EcoContact".
Fundamentarea economico-financiariJ.

din
Implementarea prevederilor proiectului nu necesitd cheltuieli financiare suplimentare
bugetul de stat.



6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vieoar;
Aprobareamodificiri1or1ahot6rireadeGuvernnuVageneramffi

acte normative.
7. Avizarea $i consultarea publicl a proiectului

IntemeiuIaft.329i33dinLegeaw.|00l2017cuprivire6@
utmeazd. a fi transmis spre avizare Ministerului Economiei qi Infrastructurii, Ministerului
Finanfelor, Agenliei Proprietdlii Publice.

8. Constatlrile expertizei anticoruptie
IntemeiuIart.34Ei38dinLegeanr.I00l20|7cuprivire1aactele@

urmeazd, a ft expediat Centrului Nalional Anticorupfie, pentru a fi supus expertizei
anticoruptie.
9. Constatirile expg4qei de compatibilitate

Nu este necesar.
10. Consultirile expertizei juridice

IntemeiuIart.34qi38dinLegeanr,100l20|7cuprivirelaic@
urmeazd a fi expediat Ministerului Justifiei, pentru a fi supus expertizei iuridice.

Ministru Ion PERJU
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