
 
H O T Ă R Î R E  

privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor  
Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative  

centrale cu cetăţenii  
  

nr. 78  din  12.02.2010  
  

Monitorul Oficial nr.27-28/120 din 19.02.2010 
  

* * * 
În scopul consolidării relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cetăţeni, 

precum şi perfecţionării mecanismului de informare, examinare şi soluţionare operativă a 
problemelor cu care se confruntă societatea, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE:  
1. Se stabileşte a treia zi de marţi a fiecărei luni drept zi de audienţă şi de întîlnire cu 

cetăţenii în teritoriu a membrilor Guvernului, a conducătorilor autorităţilor administrative 
centrale şi a adjuncţilor acestora.  

2. Se solicită conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale să participe la 
organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor respective.  

3. Orarul audienţelor şi întîlnirilor în teritoriu va fi aprobat lunar de către Prim-ministru, în 
baza propunerilor membrilor Guvernului şi ale conducătorilor autorităţilor administrative 
centrale, care vor fi prezentate Cancelariei de Stat concomitent cu informaţiile despre audienţele 
şi întîlnirile precedente desfăşurate în teritoriu.  

Orarul va fi dat publicităţii şi plasat pe pagina web a Guvernului cu 15 zile înainte de ziua 
stabilită pentru întîlnire.  

4. Membrii Guvernului, conducătorii autorităţilor administrative centrale şi adjuncţii 
acestora vor prezenta Cancelariei de Stat, în termen de trei zile, informaţiile despre problemele 
abordate de cetăţeni în cadrul audienţelor şi întîlnirilor în teritoriu, pentru a fi repartizate spre 
examinare conform competenţei.  

Ministerele şi autorităţile administrative centrale vor prezenta Cancelariei de Stat şi 
solicitanţilor, în termenul stabilit de lege, informaţia privind examinarea şi soluţionarea 
chestiunilor respective.  

5. Ministerele şi autorităţile administrative competente vor generaliza şi vor prezenta 
trimestrial Cancelariei de Stat informaţia privind executarea indicaţiilor referitoare la 
soluţionarea problemelor abordate în cadrul întîlnirilor cu cetăţenii şi audienţei lor în teritoriu.  

Cancelaria de Stat va prezenta semestrial Guvernului informaţia generalizată, plasînd-o, 
totodată, pe pagina web a acestuia.  

6. Responsabilitatea pentru elaborarea orarului, precum şi controlul asupra executării 
prezentei hotărîri se pun în sarcina Cancelariei de Stat.  

7. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei. 
  
PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT  
 
Contrasemnează:   

Ministrul de stat Victor Bodiu 
 
Chişinău, 12 februarie 2010.  

Nr.78.  
  



Anexă  
la Hotărîrea Guvernului 

nr.78 din 12 februarie 2010  
  

LISTA  
hotărîrilor de Guvern care se abrogă  

  
1. Hotărîrea Guvernului nr.1349 din 16 octombrie 2002 “Privind stabilirea zilei de întîlnire 

a membrilor Guvernului şi a conducătorilor organelor administraţiei publice centrale şi locale cu 
cetăţenii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.142-143, art.1474).  

2. Hotărîrea Guvernului nr.64 din 24 ianuarie 2003 “Pentru aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1349 din 16 
octombrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11-13, art.73).  

3. Hotărîrea Guvernului nr.1592 din 29 decembrie 2003 “Despre modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr.1349 din 16 octombrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 
nr.6-12, art.64).  

4. Hotărîrea Guvernului nr.536 din 6 iunie 2005 “Pentru aprobarea modificărilor ce se 
operează în Hotărîrea Guvernului nr.1349 din 16 octombrie 2002” (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.566).  

5. Hotărîrea Guvernului nr.827 din 24 iulie 2007 “Pentru modificarea şi completarea 
Hotărîrii Guvernului nr.1349 din 16 octombrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2007, nr.107-111, art.863).  

6. Hotărîrea Guvernului nr.830 din 4 iulie 2008 “Cu privire la modificarea şi completarea 
Hotărîrii Guvernului nr.1349 din 16 octombrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2008, nr.122-124, art.835). 
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