
Proiect 

 

 

Guvernul Republicii Moldova 

H O T Ă R Î R E 

cu privire modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 

07.02.2007 

Nr. _____ din ________________ 2011 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007 “Cu privire la 

aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi 

dezvoltare şi a Regulamentului acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.21-24, art.140), cu modificările şi completările ulterioare, va 

avea următorul cuprins: 

„Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului  

nr.126 din 7 februarie 2007 

 

Componența nominală a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare 

 

MOLDOVANU Mihail –  viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei 

BULIGA Valentina –  ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, 

vicepreşedinte al Comisiei 

ROTARU Larisa –  şef Secţie politici demografice a Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, secretar al Comisiei 

SAINCIUC Sergiu –  viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei 

 –  viceministru al justiţiei 

URSACHI Dumitru –  viceministru al afacerilor interne 

ŢURCANU Gheorghe –  viceministru al sănătăţii 

IACOB Mihaela –  viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

POTÎNG Tatiana –  viceministru al educaţiei 

ŢULEA Oleg –  viceministru al tineretului şi sportului 

GUŢUŢUI Veaceslav –  viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor 

REVENCO Roman –  director general al Serviciului Grăniceri 

SPOIALĂ Lucia –  director general al Biroului Naţional de Statistică 

BORTA Maria –  preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale 

 –  şef al Direcţiei generale politici de descentralizare şi 

administrare locală a Cancelariei de Stat a Republicii 

Moldova 

GÎLCA Boris –  coordonator programe, Fondul Organizaţiei Naţiunilor 

Unite 

pentru Populaţie în Republica Moldova 

PALADI Gheorghe –  academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei 



GAGAUZ Olga –  şef al Sectorului demografie al Institutului Integrare 

Europeană şi Ştiinţe Politice, Academia de Ştiinţe a 

Moldovei 

SAVELIEVA Galina –  şef al Secţiei statistică social-economică şi studii analitice 

a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică 

BELOSTECINIC Grigore –  rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei 

MATEI Constantin –  şef al Catedrei gîndire economică, demografie şi 

geoeconomie a Academiei de Studii Economice din 

Moldova 

CHIRIAC Petru –  vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor 

din Moldova 

CERESCU Leonid –  preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului 

din Republica Moldova 

CHIURCCIU Vitalii –  şef al Direcţiei generale economie, comerţ, servicii şi 

relaţii 

economice externe, unitatea teritorială autonomă 

Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri) 

CRUC Olesea –  coordonator al Departamentului societate competitivă din 

cadrul 

Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 

“Viitorul” 

BADAN Tatiana –  președinte al Congresului Autorităților Locale din 

Moldova, 

primar de Selemet, r.Cimișlia 

FURDUI Viorel –  director executiv al Congresului Autorităților Locale din  

Moldova” 

 

 

Prim-ministru  Vladimir FILAT 

Contrasemnează:  

Viceprim-ministru, președintele 

Comisiei naționale pentru populație 

și dezvoltare 

 

 Mihail MOLDOVANU 

Ministrul muncii, protecției sociale 

și familiei 

 Valentina BULIGA 



Nota informativă 

la proiectul de hotărîre a Guvernului privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea 

Guvernului nr.126 din 07.02.2007 

În vederea ajustării cadrului normativ ce reglementează activitatea în 

domeniul demografic, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei propune 

pentru examinare proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea anexei nr.1 la 

Hotărîrea Guvernului nr.126 din 07.02.2007 „Cu privire la aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului 

acesteia” (Monitorul Oficial nr.21-24/140 din 16.02.2007). 

Proiectul respectiv vizează modificarea componenţei nominale a Comisiei 

naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Necesitatea operării modificării respective este argumentată de adoptarea noii 

structuri a administraţiei publice centrale, conform art.24 al Legii 64-XII din 

31.05.90 cu privire la Guvern, precum şi de confirmările persoanelor desemnate în 

funcţiile de conducere ale instituţiilor guvernamentale. 

De asemenea, componenţa nominală a Comisiei va fi completată cu 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, fiind consideraţi parteneri importanţi în 

implementarea politicilor demografice la nivel naţional. În acest scop, au fost 

propuse două candidaturi din partea Congresului Autorităţilor Publice Locale din 

Moldova: Badan Tatiana, președinte al Congresului, primar de Selemet, r.Cimișlia, 

și Furdui Viorel, director executiv al Congresului. 


