
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii de Guvernului pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr.423 din 23 iunie 1992 cu privire la 

asigurarea cu producție alimentară a consumatorilor speciali 

Nr Denumirea Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1. Ministerul 

Economiei 

Lipsă de obiecții și propuneri 

 

 

 

2. Ministerul 

Afacerilor Interne 

1. La pct. 5, reieşind din prevederile art. 17 al 

Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul 

poliţistului, potrivit căruia, ,,pe durata 

studiilor, studenţii Academiei “Ştefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne se 

consideră angajaţi în serviciul Poliţiei”, alin. 

(3) al punctului invocat, se va completa după 

cuvîntul ,,cursanţilor”, cu cuvîntul 

,,studenţilor”, şi în continuare după text. 

2. 2.Subsidiar, ţinînd cont de prevederile art. 55 

alin. (2) al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, care reglementează că, 

,,hotărîrile Guvernului se semnează de prim-

ministru, corespunzător se contrasemnează 

de miniştrii care au obligaţia punerii lor în 

aplicare”, fapt pentru care, proiectul hotărîrii 

de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992 privind 

asigurarea cu producţie alimentară a 

consumatorilor speciali, urmează a fi însoţit 

de lista miniştrilor contrasemnatari, care au 

obligaţia punerii în aplicare a 

amendamentelor invocate supra. 

1.Se acceptă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Nu se acceptă deoarece Guvernul este împuternicit să stabilească 

lista miniștrilor care contrasemnează 

 

3. Ministerul Sănătății Lipsă de obiecții și propuneri  

 



4. Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei 

Lipsă de obiecții și propuneri  

5. Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei 

Alimentare 

Lipsă de obiecții și propuneri  

6. Ministerul 

Finanțelor 

Proiectul hotărîrii Guvernului se propune de 

completat cu un punct privind excluderea punctului 

3 din Hotărîrea Guvernului nominalizată, dat fiind 

faptul că fonduri destinate consumatorilor speciali 

nu mai există. 

 

6.Se acceptă 

7. Agenția Rezerve 

Materiale 

Lipsă de obiecții și propuneri  

 

 

 

Viceministru Nicolae EȘANU 


