
 



Luna mai 2019 poate fi caracterizată, din punct de vedere al procesului de reglementare a 
conflictului transnistrean, drept o perioadă de continuitate a dialogului cu partenerii 
internaționali. Este de remarcat faptul că Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a 
OSCE din partea Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană Franco Frattini a 
efectuat o vizită de lucru în R. Moldova. Drept consecință, în luna mai au avut loc mai multe 
dialoguri și întâlniri între reprezentanții părților cu șeful Misiunii OSCE în R. Moldova. Biroul 
politici de reintegrare a fost activ implicat în problemele ce țin de instituțiile de învățământ cu 
predare în limba română din regiunea transnistreană. Negociatorii din partea Tiraspolului au 
discutat cu reprezentanți ai ONU. 

 La nivelul grupurilor de lucru (experți) a avut loc o ședință, iar în cadrul Comisiei 
Unificate de Control au avut loc două întruniri. Reuniuni în formatul „5+2” și „1+1” nu au avut 
loc. 

 
Cronologic, dinamica procesului de reglementare a conflictului transnistrean pentru 

perioada lunii mai 2019 arată astfel: 
 
02.05.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic, a avut o întrevedere 

cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko. Au fost discutate aspecte ce 
ţin de problematica transnistreană.1 

11.05.2019 – Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE din partea 
Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană Franco Frattini, a efectuat o vizită de 
lucru în Republica Moldova2, fiind însoțit de șeful Misiunii OSCE în Moldova Claus Neukirch, 
ambasadorii Republicii Slovacei și Italiei în Republica Moldova Dušan Dacho și Valeria 
Biagiotti, precum și de diplomați din cadrul OSCE și ai Ministerului Afacerilor Externe și 
Europene al Slovaciei.3 

11.05.2019 – A avut loc întâlnirea negociatorului-șef al părții transnistrene Vitaly 
Ignatiev cu delegația OSCE condusă de Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a 
OSCE, Franco Frattini.4 

13-15.05.2019 – Guvernul de la Chișinău, reprezentanții mediatorilor și observatorilor în 
procesul de reglementare transnistreană din formatul de negocieri „5+2”5 au fost informați că 
administrația de la Tiraspol a anulat decretele tehnice instituite în data de 25 ianuarie 20196, care 

                                                             
1 Guvernul R. Moldova, Problemele curente cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului 
discutate în cadrul întrevederii dintre Viceprim-ministrul Cristina Lesnic cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la 
Chişinău Peter Michalko, 03.05.2019, https://gov.md/ro/content/problemele-curente-cu-care-se-confrunta-locuitorii-
de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului (24.05.2019) 
2 OSCE, Visiting Moldova, OSCE Chair’s Special Representative Franco Frattini urges Sides to step up efforts to 
maintain positive dynamic in settlement process, 11.05.2019, Chisinau, https://www.osce.org/mission-to-
moldova/419276 (24.05.2019) 
3 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a solicitat implicarea activă a OSCE în soluționarea 
problemelor actuale de pe agendă la întrevederea cu Reprezentantul Special al Președinției în exercițiu a OSCE din 
partea Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, 11.05.2019, 
https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-solicitat-implicarea-activa-osce-solutionarea-
problemelor (24.05.2019) 
4 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya so Spetspredstavitelem Deystvuyushchego 
Predsedatelya OBSE Franko Frattini, 11.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/trz (25.05.2019) 
5 OSCE, Head of OSCE Mission to Moldova welcomes commitment by leaderships of both Sides to continue 
constructive dialogue, underpinned by concrete steps, 13.05.2019, https://www.osce.org/mission-to-
moldova/419408 (31.05.2019) 
6 Prezident Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki, Ob otmene Ukaza Prezidenta Pridnestrovskoy Moldavskoy 
Respubliki ot 25 yanvarya 2019 goda № 18 «Ob opredelenii organov mestnogo samoupravleniya, 



vizau autoritățile publice locale și locuitorii din satul Varnița, raionul Anenii Noi. Negociatorul-
șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev, a menționat că regiunea transnistreană nu renunță la 
satul Varnița.7 

13-17.05.2019 – Reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat vizite de lucru 
la școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană.8, 9, 10 

16.05.2019 – Şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch a avut o 
întrevedere cu Viceprim-ministrul Cristina Lesnic. Au fost discutate rezultatele vizitei de lucru în 
Republica Moldova a Reprezentantului Special al Președinției în exercițiu a OSCE din partea 
Slovaciei pentru procesul de reglementare transnistreană Franco Frattini.11 

16.05.2019 – Negociatorul-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev s-a întâlnit cu șeful 
Misiunii OSCE în R. Moldova Claus Neukirch. Participanții la reuniune au recunoscut 
necesitatea intensificării activităților grupurilor de lucru (experți) pentru a pregăti deciziile de 
promovare a dialogului.12 

16.05.2019 – Liderul de la Tiraspol V. Krasnoselskiy, s-a întâlnit cu parlamentarul rus 
Alexandr Yaroshuk, care reprezintă în Duma de Stat a Federației Ruse alegătorii transnistreni.13 

16.05.2019 – Ambasadorul Republicii Moldova în Austria Victor Osipov, în cadrul 
Forumului pentru Cooperare în domeniul Securităţii, desfășurat la Viena, a menționat 
problematica privind staționarea trupelor ruse în stânga Nistrului.14 

17.05.2019 – Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic și reprezentanții 
Biroului politici de reintegrare, au efectuat o vizită de documentare în satul Varnița din raionul 
Anenii Noi. În cadrul vizitei a participat și conducătorul delegației Republicii Moldova în 
Comisia Unificată de Control.15 

                                                                                                                                                                                                    
osushchestvlyayushchikh svoi funktsii v naselennom punkte, razmeshchennom na territorii, vremenno 
nakhodyashcheysya pod kontrolem Respubliki Moldova», 13.05.2019, http://president.gospmr.org/pravovye-
akty/ukazi/ob-otmene-ukaza-prezidenta-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-ot-25-yanvarya-2019-goda-18-ob-
opredelenii-organov-mestnogo-samoupravleniya-osuschestvlyayuschih-svoi-funktsii-v-naselennom-punkte-
razmeschennom-na-territorii-vremenno-nahodyascheysya-pod-kontrolem-respubliki-moldova-.html (31.05.2019) 
7 Novosti Pridnestrov'ya, Vitaliy Ignatyev: po Konstitutsii Varnitsa yavlyayetsya neotyemlemoy chast'yu 
Pridnestrov'ya, 15.05.2019, https://novostipmr.com/ru/news/19-05-15/vitaliy-ignatev-po-konstitucii-varnica-
yavlyaetsya-neotemlemoy (31.05.2019) 
8 Guvernul R. Moldova, Vizită de lucru la Liceul Teoretic „Evrika” din orașul Râbnița, 13.05.2019, 
https://gov.md/ro/content/vizita-de-lucru-la-liceul-teoretic-evrika-din-orasul-rabnita (24.05.2019) 
9 LACT, Gov.md – Vizitele de lucru la școlile cu predare în limba română din Grigoriopol și Cocieri, 15.05.2019, 
http://www.lact.ro/2019/05/15/gov-md-vizitele-de-lucru-la-scolile-cu-predare-in-limba-romana-din-grigoriopol-si-
cocieri/ (24.05.2019) 
10 Guvernul R. Moldova, Comunicate de presă, 18.05.2019, https://gov.md/ro/advanced-page-type/comunicate-de-
presa (24.05.2019) 
11 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a intervenit către şeful Misiunii OSCE în Republica 
Moldova, Claus Neukirch, cu apelul de a avea o contribuție productivă la rezolvarea problemelor din Zona de 
Securitate, 16.05.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-intervenit-catre-seful-misiunii-
osce-republica-moldova (24.05.2019) 
12 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev vstretilsya s glavoy Missii OBSE v Moldove Klausom 
Noykirkhom, 16.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/zLr (25.05.2019) 
13 Prezident Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki, Vadim Krasnosel'skiy vstretilsya s rossiyskim 
parlamentariyem Aleksandrom Yaroshukom, 16.05.2019, http://president.gospmr.org/press-sluzhba/novosti/vadim-
krasnoseljskiy-vstretilsya-s-rossiyskim-parlamentariem-aleksandrom-yaroshukom.html (31.05.2019) 
14 LACT, Publika.md – Securitatea Moldovei, discutată la formul FCS din Viena. Trupele ruseşti care staţionează 
ilegal pe teritoriul ţării noastre trebuie retrase, 16.05.2019, http://www.lact.ro/2019/05/16/publika-md-securitatea-
moldovei-discutata-la-formul-fcs-din-viena-trupele-rusesti-care-stationeaza-ilegal-pe-teritoriul-tarii-noastre-trebuie-
retrase/ (30.05.2019) 
15 Guvernul R. Moldova, Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a documentat pe teren cu evoluția situației din s. 
Varnița din raionul Anenii Noi, 18.05.2019, https://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-cristina-lesnic-s-
documentat-pe-teren-cu-evolutia-situatiei-din-s-varnita (24.05.2019) 



17.05.2019 – Adjunctul negociatorului-șef al părții transnistrene Alexandr Stetsyuk s-a 
întâlnit cu Roman Shpak, responsabilul pentru problemele politice din Europa și Asia Centrală 
din cadrul Departamentului ONU pentru probleme politice, probleme privind instaurarea păcii și 
operațiunile de pacificare. La întâlnire a participat, de asemenea, consilierul pentru pace și 
dezvoltare al Oficiului Coordonatorului Rezident al ONU în Republica Moldova John Lewis.16 

20.05.2019 – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut o nouă întrevedere cu Şeful 
Misiunii OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch. Au fost discutate aspectele ce țin de 
instituțiile de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană.17 

22.05.2019 – Negociatorul-șef al părții transnistrene Vitaly Ignatiev a avut o întrevedere 
cu șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova Peter Michalko. În cadrul discuției, părțile 
au discutat despre situația actuală a procesului de negocieri dintre Transnistria și Republica 
Moldova.18 

23.05.2019 – La Bender/Tighina a avut loc ședința CUC. Au fost semnalate cazurile de 
încălcare a regimului Zonei de Securitate. Delegația R. Moldova a făcut un demers adresat 
reprezentanților OSCE, Federației Ruse și Ucrainei, prin care se solicită intervenția în sensul 
asigurării liberei circulații în Zona de Securitate.19 (Demersul în Anexa Nr. 1). 

28.05.2019 – La sediul Misiunii OSCE din Tiraspol, a avut loc o reuniune a grupurilor de 
lucru pentru telecomunicații și servicii poștale.20,21  

29.05.2019 – Guvernul Republicii Moldova a aprobat o serie de acte normative privind 
soluționarea unor probleme ale locuitorilor din raioanele de est ale țării. De asemenea, în cadrul 
ședinței Cabinetului de miniștri au fost aprobate și modificări la Hotărârea Guvernului 
nr.1232/2016, prin care a fost extins până la finele semestrului II al anului 2019 termenul de 
introducere a produselor petroliere prin punctul de trecere a frontierei „Novosaviţcaia-
Cuciurgan”, cu asigurarea posibilității vămuirii acestor produse la postul vamal „Bender 2”.22 
(Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1232/2016 în Anexa Nr. 2). 

30.05.2019 – A avut loc ședința CUC. Au fost examinate încălcările constate în Zona de 
Securitate.23 

 
Realizat de Mihai Melintei 

                                                             
16 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, V MID PMR proshla vstrecha s delegatsiyey OON, 17.05.2019, http://mfa-
pmr.org/ru/Tkx (25.05.2019) 
17 LACT, Gov.md – Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a reiterat necesitatea implicării directe a Misiunii OSCE în 
procesul de soluționare a celor mai stringente probleme ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, 
21.05.2019, http://www.lact.ro/2019/05/21/gov-md-viceprim-ministrul-cristina-lesnic-a-reiterat-necesitatea-
implicarii-directe-a-misiunii-osce-in-procesul-de-solutionare-a-celor-mai-stringente-probleme-ale-locuitorilor-de-
pe-ambele-maluri-al/ (31.05.2019) 
18 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, Vitaliy Ignat'yev provel vstrechu s Glavoy Delegatsii Yevropeyskogo soyuza 
v RM Peterom Mikhalko, 22.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/Pmh (25.05.2019) 
19 Guvernul R. Moldova, Noi abuzuri ale reprezentanților Tiraspolului în discuție la Comisia Unificată de Control, 
24.05.2019, https://gov.md/ro/content/noi-abuzuri-ale-reprezentantilor-tiraspolului-discutie-la-comisia-unificata-de-
control (25.05.2019) 
20 Guvernul R. Moldova, O nouă reuniune a grupurilor de lucru pentru telecomunicații și servicii poștale, 
29.05.2019, https://gov.md/ro/content/o-noua-reuniune-grupurilor-de-lucru-pentru-telecomunicatii-si-servicii-
postale (30.05.2019) 
21 Ministerstvo Inostrannykh Del PMR, O vstreche ekspertov Pridnestrov'ya i Moldovy po voprosu pochtovogo 
obmena, 28.05.2019, http://mfa-pmr.org/ru/gJL (31.05.2019) 
22 Guvernul R. Moldova, Guvernul a aprobat o serie de acte normative ce vizează locuitorii din raioanele de est ale 
Republicii Moldova, 29.05.2019, https://gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-o-serie-de-acte-normative-ce-vizeaza-
locuitorii-din-raioanele-de-est-ale (30.05.2019) 
23 Guvernul R. Moldova, Tiraspolul a inițiat noi tensiuni în Zona de Securitate, 31.05.2019, 
https://gov.md/ro/content/tiraspolul-initiat-noi-tensiuni-zona-de-securitate (01.06.2019) 



Anexa Nr. 1 
 

Сопредседателю ОКК от Российской Федерации 
г-ну И.В. Уварову 

Сопредседателю ОКК от Приднестровья 
г-ну О.Л. Белякову 

Представителю Украины в ОКК 
г-ну С.М. Живчуку 

Представителю Миссии ОБСЕ в Молдове в ОКК 
г-ну Лайош Каракаш 

     В пресс-центр ОКК 
 
Объединенная Контрольная Комиссия   
Делегаци Республики Молдова 
№ 23-18-708 
От 22 мая 2019 г. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

в связь с очередным фактом нарушения приднестровскими силовыми структурами 
права граждан на свободное передвижение в Зоне Безопасности 

 
Уважаемые сопредседатели, 
представители Украины и Миссии ОБСЕ 
в Объединенной Контрольной Комиссии, 
 

Делегация Республики Молдова вынуждена вновь обратить Ваше внимание на 
проблему, связанную с грубым нарушением представителями приднестровских силовых 
структур права граждан на свободное передвижение.  

Речь идет о сотрудниках Бюро политики по реинтеграции, которые 14 мая с.г. при 
въезде на служебном автомобиле в Приднестровье через погранично-таможенный пост 
гор. Дубоссары были остановлены представителями приднестровских пограничных 
структур и в отношении которых был применен так называемый ограничительный 
временный режим пребывания в регионе для «иностранцев». 

Данные действия вызывают особое возмущение и разумные опасения относительно 
преднамеренного создания очагов конфликтности, ибо они совершены несмотря на то, что 
Молдавская сторона, следуя односторонним неправомерным требованиям 
приднестровской стороны, направила Представителю по политическим вопросам в 
приднестровском урегулировании от Приднестровья уведомление №23-06-2675 от 
13.05.2019 г. о прибытии сотрудников Бюро в левобережные населенные пункты, с 
указанием их фамилии, регистрационных номеров транспортных средств и цели рабочих 
визитов. 

В данном контексте необходимо напомнить, что в отношении представителей 
Приднестровья, как на уровне руководства и различных структур, так и на уровне 
рядовых жителей, независимо от гражданства, никаких ограничений для въезда на правый 
берег не существует. 



Вместе с тем, учитывая острый характер вопроса о свободе передвижения в Зоне 
Безопасности, Делегация Республики Молдова вынуждена еще раз констатировать 
отсутствие соответствующей воли со стороны руководства приднестровских пограничных 
структур к и их урегулированию. Более того, их руководители по-прежнему открыто 
игнорируют решения Объединенной Контрольной Комиссии по этой проблеме, а именно: 
ст.5 Соглашения от 1992 г., п.п. 1, 3, 4.11, 4.15 Протокола №828 от 13 января 2017 г.  

Указанные обстоятельства еще раз свидетельствуют о необходимости поддержать 
инициативу Молдавской делегации по включению в повестку дня ОКК вопроса о 
выполнении упомянутого протокольного решения Комиссии «О свободном передвижении 
в Зоне безопасности». 

Наряду с этим, с целью исключения подобных явлений провокационного характера 
в дальнейшем, призываем приднестровскую делегацию отказаться от подобных 
односторонних действий, идущих в разрез с положениями основополагающих  
документов миротворческой операции и приложить все усилия для ликвидации барьеров 
на пути свободного передвижения граждан, в том числе постоянно проживающих на 
обоих берегах Днестра. 

Одновременно обращаемся к представителям Российской Федерации, Украины и 
Миссии ОБСЕ  в Молдове в Объединенной Контрольной Комиссии с просьбой оказать 
действенную помощь в поиске оптимальных совместных решений проблемы обеспечения 
свободы передвижения в Зоне Безопасности. 

 
Сопредседатель ОКК  
от Республики Молдова     И.С. Солоненко 
         
Члены ОКК:       А.К. Фондос 
        С.И. Головач 
        С.Г. Гуцу 
        Д.К. Русановский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa Nr. 2 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
  

Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de 
introducere a produselor petroliere prin frontiera de est 

 ------------------------------------------------------------- 
Guvernul HOTĂRĂŞTE:  
În Hotărîrea Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de introducere a 

produselor petroliere prin frontiera de est (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 
388-398, art. 1327), textul „pînă la 30 iunie 2019” se substituie cu textul „pînă la 31 decembrie 
2019”.  

Prim-ministru       PAVEL FILIP  
 
Contrasemnează:  
Ministrul economiei și infrastructurii     Chiril Gaburici  
Ministrul finanţelor        Ion Chicu 

 
NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii  
Guvernului nr.1232/2016 

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

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 
În cadrul întâlnirii de la Tiraspol din 30 martie 2012 a fost semnată Decizia protocolară „Privind 
principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea transnistreană". Astfel, a 
fost instituit un mecanism de control vamal comun la stațiile de cale ferată „Râbnița” și „Bender 
2”, care permitea exportul mărfurilor direct prin regiunea transnistreană sub controlul deplin din 
partea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.  
Termenul inițial al acestui mecanism a fost stabilit pentru 6 luni, cu posibilitatea de prelungire a 
acestuia cu consimțământul părților, ultimul termen fiind stabilit pînă pe 30 iunie 2019.  
Începând cu luna august 2016, Ucraina a sistat importul produselor petroliere pentru regiunea 
transnistreană prin intermediul căilor ferate, prin punctele de trecere „Slobodca” și „Cuciurgan”. 
Astfel traficul produselor petroliere a fost redirecționat prin punctul de trecere „Ocnița”, ulterior 
fiind transportate la stațiile de cale ferată „Rîbnița” și „Bender 2”.  
Din aceste considerente, de către Biroul politici pentru reintegrare a fost elaborat și Guvernul a 
aprobat Hotărârea de Guvern nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 „Cu privire la unele aspecte de 
introducere a produselor petroliere prin frontiera de est”, care prevedea vămuirea la postul vamal 
„Bender — 2” a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei de stat 
„Novosavițkaia — Cuciurgan” pînă la data de 31 decembrie 2016.  
Astfel a fost soluționată parțial problema introducerii produselor petroliere în regiunea 
transnistreană. La 30 decembrie 2016 pârțile au prelungit termenul de valabilitate a Deciziei 
protocolare „Privind principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin regiunea 
transnistreană” până la data de 31 decembrie 2017.  
Ținând cont de faptul că Hotărârea de Guvern nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 era în vigoare până 



la 31 decembrie 2016, termenul a fost modificat prin hotărâre de Guvern până la data de 01 iulie 
2017, iar prin hotărârea nr. 480 din 28 iunie 2017 termenul a fost prelungit până la 31 decembrie 
2017.  
Aceiași procedură a fost desfășurată și pentru anul 2018. A fost prelungit termenul de valabilitate 
al Deciziei protocolare „Privind principiile reluării plenare a circulației trenurilor marfare prin 
regiunea transnistreană” până la data de 31 decembrie 2018, iar termenul de acțiune a Hotărârii 
de Guvern nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 a fost prelungit prin hotărîrile Guvernului nr. 38 din 
16.01.2018 și nr. 557 din 20.06.2018 pănă la 31 decembrie 2018.  
Ținînd cont de faptul că în perioada respectivă nu a fost introdus controlul în comun la acest post 
vamal, se propune de a prelungi termenul de acțiune a hotărârii Guvernului nr. 1232/2016 pînă la 
data de 31 decembrie 2019, totodată fiind specificat faptul că procedurile stabilite vor fi sistate în 
cazul în care, la expirarea celor 6 luni, va fi instituit controlul în comun la punctul de trecere a 
frontierei de stat „Novosavițcaia – Cuciurgan”. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul nu transpune acquis-ul comunității europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul prevede prelungirea termenului de prescripție a hotărârii de guvern cu extinderea 
termenului de acțiune a normei date pentru următoarele 6 luni. Totodată se propune sistarea 
procedurilor stabilite în cazul în care până la expirarea celor 6 luni va fi instituit controlul comun 
în punctele de trecere a frontierei de stat „Novosavițcaia – Cuciurgan”. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea procedurilor propuse nu prevede suportarea resurselor financiare suplimentare. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Ca urmare a aprobării proiectului de hotărâre, nu va fi necesară amendarea altor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul a fost consultat cu părțile interesate. Obiecții și propuneri asupra proiectului nu au 
parvenit. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 
În conținutul proiectului expertizat nu s-au identificat factori de risc care pot genera apariția 
riscurilor de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu transpune legislația Uniunii Europene și nu necesită a fi avizat de Centrul de 
Armonizare a Legislației. 

10. Constatările expertizei juridice 
Lipsă de obiecții și propuneri de ordin juridic. 

11. Constatările altor expertize 
Proiectul nu se referă la reglementarea activității de intreprinzător. Astfel, acesta nu trebuie 
examinat de Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

 
Ministru         Chiril GABURICI 

 
 


