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Proiect

GUVERNUL REPT]BLICII MOLDOVA

Ilotirire nr
din

2020
mun. Chiginiu

Cu privire la modificarea Ei completarea hotiririi Guvernului
nr.614 din l1 decembrie2019
art. I al Hotirdrii Parlamentului nr. 5512020 privind declararea stdrii
de urgenJ6, ludnd in considerare pct. 25 al Deciziei w.312020 a Comisiei pentru Situalii

in contextul

a

Republicii Moldova, Hot[rdrii

ff.

1012020 Comisiei Nalionale
Extraordinare de Sin[tate Publicd gi a pct. 7 gi pct.30 a Hotdrdrii nr. 1112020 a Comisiei
Nalionale Extraordinare de Sdndtate Public6, precum gi in temeiul art. 7 lit. c) din Legea
w.27111994 cu privire la protectia civilS (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1994, w.20, afi.231), Guvernul

Excepjionale

HOTARA$rE:

l

1. Hotdrirea Guvernului nr. 614 din l decembrie 2019 ,,Cu privire la mdsurile de
pregdtire a protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul2020" (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 13-12-2019, nr.367-377, art.946), se modifici gi se completeazd
dupi cum urmeaz6:
1) pct. I al Hotdririi va avea urmdtorul cuprins ,,Se aprobi Planul calendaristic de
pregdtire a protectiei civile a Republicii Moldova pentru arnl2020";
2) pct. 2 al Hotdririi va avea urrnitorul cuprins ,,Agenlia pentru Supraveghere
Tehnicd din subordinea Ministerului Economiei qi Infrastructurii gi Inspectoratul General
pentru Situalii de UrgenJd din subordinea Ministerului Afacerilor Inteme vor intreprinde
mdsurile necesare pentru realizarea prevederilor Planului calendaristic de pregdtire a
protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul2020";
3) pct. 3 al Hotdririi va avea urmdtorul cuprins ,,Conducdtorii autoritdtilor publice,

ai intreprinderilor, organizaliilor gi instituliilor, indiferent de forma de proprietate, vor
organizarealizarcaacJiunilor incluse in Planul calendaristic menfionatlapunctul l";
4) la anexa nr. I se abrogi acfiunile tr. l, nr. 2 qi nr. 6;
5) anexa w.2. se abrogS.

2. Ministerul Afacerilor Interne va planifica realizarea acfiunilor anulate pentru
anul202l in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare.
PRIM-MINISTRU

Ion CHICU

Contrasemneazd:

Ministru al afacerilor interne

Pavel VOICU

Ministru al economiei
gi infrastructurii

Sergiu

nAneeN

NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotdr6rii Guvernului
cu privire la modificarea gi completarea Hotdrdrii Guvernului nt. 614 din 11
decembrie 2019 cu privire la mdsurile de pregdtire a protecJiei civile a Republicii

Moldova pentru anuI2020
qi a participan{ilor la elaborarea proiectului
Proiectul hotdr6rii Guvemului ,,Cu privire la modificarea gi completarea

1. Denumirea autorului

Hot5rdrii Guvernului nr. 614 din 1l decembrie 2019 cu privire la mdsurile de
pregdtire a protecliei civile a Republicii Moldova pentru anul2020" a fost elaborat
de Ministerul Afacerilor Interne.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi

finalitifile urmirite

Proiectul documentului este elaborat in contextul prevederilor Hotdrdrii
Parlamentului nr.55 din 15.03.2020 privind declararea stdrii de urgenfd, in
contextul declardrii de cdtre Organiza\ia Mondiald a Sendtdlii a pandemiei de
coronavirus (COVID-l9) la 11 martie 2020 qi instituirea de cdtre Comisia
Nalionald Extraordinard de Sdndtate Publicd la 13 martie 2020 a codului roqu la
nivel nalional in legdturd cu situalia epidemiologicd prin infeclia cu COVID-19,
prevederile pct. 25 a Dispoziliei Comisiei pentru Situalii Exceplionale a Republicii
Moldova nr. 3 dln 23 martie 2020, Hot[rdrii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei
Nalionale Extraordinare de Sdndtate Publici care prevede declararea stdrii de
urgenld in sdndtate publicd pe intreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16
mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat in functie de
evolulia situafiei epidemiologice gi a pct. 7 gi pct.30 a Hotirdrii nr. 11 din 15 mai
2020 a Comisiei Nalionale Extraordinare de Sdndtate Public6.
3.Principalele prevederi ale proiectului gi evidenfierea elementelor noi
Prin pro.iectul propus spre examinare se urmdregte operarea modificdrilor gi
completdrilor necesare in HotdrArea Guvernului nr. 614 din 11 decembrie 2019
,,Cu privire la mdsurile de pregdtire a protecliei civile a Republicii Moldova pentru
anul 2020" in vederea transferdrii pentru alte perioade a mdsurilor stipulate in
aceasta.

nanciari
Implementarea prevederilor proiectului
4. Fundamentarea economico,-fi

nu

necesitd alocarea de

surse

financiare suplimentare.
Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Urmare aprobdrii prezentului proiect nu va fi necesard modificarea altor acte
normative in vigoare.
5. Avizarea qi consultzre publicl a proiectului
intru respectarea Legii nr. 23912008 privind transparenla in procesul
decizional, anunlul privind inilierea procesului de elaborare a proiectului hot[rdrii
Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost plasat pe pagina

Ministerului Afacerilor Interne, in directoriul ,,Transparenfa
decizionald/Consultdri publice", fiind asiguratd avizarea acestuia de cdtre

oficiald

a

instituliile interesate.

Ministrul afacerilor interne

Pavel VOICU

