
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea 

 Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea componenței 

 părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale 

 pentru consultări și negocieri colective 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea

componenței părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări 

și negocieri colective (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-

177, art. 1352), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2006 

COMPONENŢA 

părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale 

pentru consultări şi negocieri colective 

Membrii Comisiei 

ministru al muncii şi protecției sociale, coordonator al părții guvernamentale 

a Comisiei 

ministru al economiei  

ministru al finanțelor 

ministru al educației și cercetării 

ministru al agriculturii și industriei alimentare 

ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale 



2 

 

Membri supleanți ai Comisiei 

(secretari de stat desemnați responsabili de 

domeniul consultărilor și negocierilor colective) 

secretar de stat al Ministerului Economiei  

secretar de stat al Ministerului Finanțelor  

secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării  

secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul infrastructurii 

și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU 

Ministrul muncii 

și protecției sociale  Marcel Spatari 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul educației 

și cercetării  Anatolie Topală 

Ministrul agriculturii 

și industriei alimentare Viorel Gherciu 



 

Notă informativă 

la proiectul de Hotărâre a Guvernului  „Cu privire la modificarea Anexei la Hotărârea 

Guvernului nr.1259/2006”   

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

Prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr.1259/2006” a fost elaborat de către Cancelaria de Stat, Direcția coordonare în 

domeniul drepturilor omului și dialog social. 

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

Proiectul a fost elaborat în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 prin care a fost 

aprobată lista ministerelor și a Hotărârii Guvernului nr.117/2021 cu privire la restructurarea 

administrației publice centrale de specialitate, conform căreia se modifică denumirile unor 

ministere.  

În context, întru implementarea prevederilor Legii nr.245-XVI/2006 privind organizarea şi 

funcționarea Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective (CNCNC), a 

comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial, este 

necesară actualizarea componenței Consiliului pentru reluarea activității acestuia. 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene  
Proiectul nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Prin intermediul proiectului, se propune actualizarea Anexei „Componența părții 

guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări şi negocieri colective”. Astfel, 

în calitate de membri ai CNCNC se propun ministrul muncii și protecției sociale, (care va fi 

și coordonatorul părții guvernamentale, care asigură și președinția Comisiei, conform 

prevederilor Legii nr.245/2006), viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării 

regionale, ministrul economiei, ministrul finanțelor, ministrul educației și cercetării, 

ministrul agriculturii și industriei alimentare. Membrii supleanți ai CNCNC din partea 

Guvernului vor fi secretarii de stat desemnați responsabili de domeniul consultărilor și 

negocierilor colective  din cadrul Ministerelor Economiei, Finanțelor, Educației și Cercetării, 

Agriculturii și Industriei Alimentare. Membrii părții guvernamentale se propun ținând cont 

de reprezentarea celor mai mari ramuri ale economiei naționale.     

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul de hotărâre propus spre examinare nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul 

de stat. 

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

Nu vor fi operate modificări la cadrul normativ în vigoare. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost avizat către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Educației și Cercetării. Propunerile și 

obiecțiile înaintate au fost luate în considerare sau justificate corespunzător. 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și ale Legii 

nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, pe pagina web oficială a Cancelariei 

de Stat (www.cancelaria.gov.md), secțiunea – Transparența decizională, este asigurată 

plasarea: - anunțului privind inițiativa de elaborare a proiectului, precum și - proiectul de 

hotărâre, împreună cu Nota informativă. 

8. Constatările expertizei anticorupție  



Proiectul a fost supus expertizei anticorupție. Recomandările Centrului Național Anticorupție au fost 

acceptate și se reflectă în sinteza obiecțiilor și propunerilor la prezentul proiect. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate  

Proiectul nu prezintă relevanță UE și nu necesită avizarea Centrului de Armonizare a Legislației.  

10.Constatările expertizei juridice. 

Proiectul a fost supus expertizei juridice. Propunerile Ministerului Justiției au fost acceptate și se 

reflectă în sinteza obiecțiilor și propunerilor la prezentul proiect. 

11.Constatările altor expertize. 

Nu se aplică. 

 

Secretar de general adjunct al Guvernului   /semnat electronic/       Adrian ERMURACHI 




