
Proiect 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE nr_____ 

 
din ________________2015 

 
 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului  
nr. 259 din 12 aprilie 2013 

  
Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 1.  Punctul 2 din Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.259 din       
12 aprilie 2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.83-90, art.314) se modifică 
după cum urmează:  

„2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile 
deţinute sau aflare  în concedii neplătite sau concedii sociale, atribuţiile lor în 
cadrul acesteia vor fi exercitate  de persoanele nou-desemnate în funcţiile 
respective sau, la propunerea  conducătorului instituţiei respective, de alte persoane 
angajate în atribuţiile cărora se află lucrările ce ţin de explorarea geologică, fără 
emiterea altei hotărîri de Guvern.”. 

  
 
 
Prim-ministru interimar                            Gheorghe BREGA                                  

 
Contrasemnează: 
 
Ministrul finanţelor                                       Anatol ARAPU                                             
 
Ministrul mediului                                        Valeriu MUNTEANU 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013 
 

Proiectul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013 a fost elaborat în scopul de a exclude 
unele disensiuni în activitatea Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe minerale 
utile larg răspîndite în cazul aflării membrilor Comisiei nominalizate în concedii neplătite 
sau concedii sociale (concediu medical, concediu de materanitate și concediu parțial 
plătit  pentru îngrijirea copilului, concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului  
în vîrstă de la 3 la 6  ani). 

Pentru perioada aflării funcționarului public în concediu neplătit sau concediu 
social, raporturile de serviciu se suspendă. Angajarea unei persoane noi și pregătirea ei 
cere o durată de timp îndelungată. De cele mai multe ori este greu de găsit un specialist 
competent și pregătit, care este gata să se angajeze la serviciu pe o perioadă limitată de 
activitate (perioada de aflare a funcționarului public în concediu neplătit sau concediu 
social).  

Pentru multe autorități centrale, inclusiv și pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor  este important ca în desfășurarea ședințelor Comisiei de stat 
pentru rezervele de substanțe minerale  utile larg răspîndite să participe neapărat și 
reprezentantul Ministerului. Ministerul trebuie  să cunoască toate zăcămintele de 
substanțe minerale utile aprobate, deoarece majoritatea din ele sînt utilizate în domeniul 
construcțiilor.  Ținînd cont de cele expuse mai sus, autoritatea centrală trebuie să aibă 
posibilitatea de a desemna în funcţia respectivă, în astfel de cazuri, o altă persoană 
angajată din cadrul autorității, în atribuţiile căreia se află lucrările ce ţin de explorarea 
geologică      

Proiectul  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013 va permite ca în activitatea Comisiei de 
stat pentru rezervele de substanţe minerale utile larg răspîndite să participe specialişti 
competenţi în explorarea geologică, în evaluarea obiectivă a cantităţii şi calităţii 
rezervelor de substanţe minerale utile larg răspîndite, a condiţiilor tehnico-miniere, 
hidrogeologice, ecologice şi a altor condiţii pentru valorificarea industrială. 

La elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  cu privire la 
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013 a fost folosită Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova nr.259 din  12 aprilie 2013 cu privire la implementarea 
unor prevederi ale Codului subsolului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
nr.83-90, art.314). 

Proiectul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013 a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova.  

Proiectul  hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la modificarea 
Hotărîrii Guvernului nr. 259 din 12 aprilie 2013 a  fost examinat la ancheta publică şi 
avizat de: Ministerul Finanţelor (nr.11/1-2-09/2101  din 23.11.2015),  Ministerul 
Mediului (nr.04-07/2155  din 18.11.2015) și Ministerul Justiției (nr. 03/12420  din 
30.11.2015).    

 
Ministru  în exercițiu                                            Vasile BÎTCA 


