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   Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă: 
    componenţa nominală  a Comisiei republicane pentru controlul  asupra realizării legislaţiei 

privind funcţionarea limbilor (anexa nr. 1); 
    Regulamentul Comisiei republicane pentru controlul asupra realizării legislaţiei privind 

funcţionarea limbilor (anexa nr. 2). 
    2. Se abrogă  Hotărîrea  Guvernului Repubicii Moldovanr. 817 din  15 decembrie 1992 

"Cu privire la componenţa nominală a Comisiei republicane pentru  controlul  asupra realizării 
Programului complex de stat  pentru asigurarea   
funcţionării  limbilor  vorbite  pe  teritoriul  Republicii Moldova". 

    PRIM6MINISTRU 
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC 
    Chişinău, 2 februarie 1999. 
    Nr.80. 

Anexa nr. 1 
la Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova  
nr. 80 din 2 februarie 1999 

                          Componenţa nominală 
       a Comisiei republicane pentru controlul asupra realizării 
               legislaţiei privind funcţionarea limbilor 

    STRATULAT Oleg    6 viceprim6ministru al Republicii Moldova, preşedintele Comisiei 
    BEREJAN Silviu        6 academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei, vicepreşedinte al  
        Comisiei 
    GREMALSCHI Anatol  6 ministrul educaţiei şi ştiinţei, vicepreşedinte al Comisiei  
    STOIANOV Tatiana      6 directorul general al Departamentului Relaţii Naţionale  
        şi Funcţionarea Limbilor, vicepreşedinte al Comisiei 
    BOLDURATU Sofia       6 consultant principal, secţia probleme sociale a Cancelariei  
        de Stat, secretarul Comisiei 
                           Membrii Comisiei: 
    AMBROS Ion            6 vicedirector general al Departamentului            
                              Analize Statistice şi Sociologice 
    APOSTOL Veniamin      6 Universitatea de Stat a Artelor 



    BARACCI Petru         6 preşedintele Uniunii Teatrale 
    BOTNARU Valentina     6 preşedintele Societăţii "Limba noastră cea romănă" 
    BUŞULEAC Mihail       6 prim6viceministru al justiţiei 
    CASIAN Andrei         6 prim6viceministru al industriei şi comerţului 
    CHICU Valeriu           6 viceministru al sănătăţii 
    CIBOTARU Arhip        6 Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
    CIMPOI Mihai            6 preşedintele Uniunii Scriitorilor 
    CIMPOIEŞ Dumitru      6 directorul general al Departamentului Standarde,  
        Metrologie şi Supraveghere Tehnică 
    CIOBANU Anatol        6 Universitatea de Stat din Moldova 
    CIOBANU Mircea        6 viceministru al educaţiei şi ştiinţei 
    CONDREA Irina         6 Universitatea de Stat din Moldova 
    CONIŞESCU Andrei      6 viceministru al finanţelor 
    COSNICEANU Maria      6 Institutul de Linvgistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
    COSTACHI Jana         6 viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei 
    COTELNIC Teodor       6 Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
    CULEV Valeriu         6 vicedirector general al Departamentului 
                              Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor 
    DUMBRĂVEANU Albina  6 Centrul Naţional de Terminologie 
    EREMIA Anatol         6 Institutul de Lingvistică al Academiei de 
                              Ştiinţe a Moldovei 
    GAICIUC Victor        6 viceministru al apărării 
    GHERMAN6 
    TĂZLĂUANU Valentina   6 viceminsitru al culturii 
    GUŢU Corneliu         6 viceministru al agriculturii şi industriei prelcurătoare 
    JOLONDCOVSCHI 
    Alexandru               6 prim6viceministru al mediului 
    MELNICIUC Ion         6 Universitatea de Stat din Moldova 
    MORARU Mihail         6 viceministru al economiei şi reformelor 
    OLARU Tudor           6 preşedinte al Companiei de Stat 
                              "Teleradio6Moldova" 
    ONCEANU Anatol        6 viceprimar al municipiului Chişinău 
    PAVEL Vasile            6 Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
    RUSU Alexandru        6 viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor  
    SAHARNEANU Valeriu    6 preşedintele Uniunii Jurnaliştilor 
    TANASOGLO Dionisie    6 Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" 
    ŢURCAN Vladimir       6 prim6viceministru al afacerilor interne 

Anexa nr. 2 
la Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova  
nr. 80 din 2 februarie 1999 

R E G U L A M E N T U L 
Comisiei republicane pentru controlul asupra realizării 

legislaţiei  privind funcţionarea limbilor 
                        I. Dispoziţii generale 
    1. Comisia republicană    pentru    contorlul   asupra    realizării legislaţiei privind 

funcţionarea limbilor (în continuare 6 Comisia) este constituită  în conformitate cu Hotărîrea 
Guvernului Republicii  Moldova nr.  228  din  29 septembrie 1989. Iniţial, Comisia 
a  avut  drept  scop controlul   asupra   realizării  Programului  complex  de  stat   pentru 
asigurarea   funcţionării  limbilor  vorbite  pe  teritoriul  Republicii Moldova.  Ulterior,  odată  cu 
adoptarea şi a altor  acte  normative  în domeniu,  precum  şi  cu schimbarea situaţiei reale 



în  societate,  aria competenţelor Comisiei s6a lărgit considerabil. 
    2. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de legislaţia 

în vigoare, de hotărîrile Guvernului Republicii Moldova şi de prevederile prezentului 
Regulament. 

    3. Comisia este   compusă   din  preşedinte,  trei   vicepreşedinţi, secretar  şi membri, 
reprezentînd specialişti în materie şi persoane  cu funcţii  de  răspundere în organele 
administraţiei publice centrale,  în alte instituţii interesate. 

    4. Componenţa   nominală  a  Comisiei  se  aprobă  prin  hotărîre  a Guvernului Republicii 
Moldova. 

                II. Atribuţiile şi drepturile Comisiei 
    5. Comisia are următoarele atribuţii: 
    supraveghează realizarea legislaţiei lingvistice; 
    coordonează activitatea  comisiilor  similare departamentale şi  din teritoriu; 
    efectuează controlul  asupra respectării legislaţiei lingvistice  în diferite sfere ale 

economiei naţionale şi ale vieţii spirituale; 
    prezintă propuneri   Guvernului   pentru  luarea  unor   măsuri   de 

ameliorare  a  situaţiei  privind  funcţionarea  limbilor  în  Republica Moldova; 
    verifică utilizarea  corectă  şi eficientă a mijloacelor  financiare prevăzute  în  buget în 

vederea realizării Programului complex  de  stat pentru asigurarea funcţionării limbilor vorbite 
pe teritoriul Republicii Moldova. 

    6. Comisia este în drept: 
    să instituie,   în  caz  de  necesitate,  grupuri  de  lucru  pentru efectuarea   

diferitelor  controale,  cu  antrenarea  specialiştilor  în probleme  de  limbă şi persoanelor cu 
funcţii de răspundere  din  cadrul instituţiilor de stat; 

    să solicite de la ministere, departamente, organe ale administraţiei 
publice  locale,  întreprinderi  (indiferent de forma  de  proprietate), 
organizaţii,  instituţii,  asociaţii obşteşti materiale necesare  pentru exercitarea  atribuţiilor, 
precum şi explicaţii despre starea de lucruri şi măsurile întreprinse cu privire la realizarea 
legislaţiei lingvistice; 

    să examineze   la   şedinţele  sale  probleme   stringente   privind funcţionarea limbilor, 
precum şi informaţii despre controalele efectuate;  

    să invite la  şedinţele  sale  persoane cu  funcţii  de  răspundere, pentru  participare la 
dezbateri privind starea de lucru în domeniul  pe care6l reprezintă; 

    să recomande  conducătorilor de ministere, departamente, organe  ale 
administraţiei  publice  locale, întreprinderi (indiferent de  forma  de proprietate), organizaţii, 
instituţii şi asociaţii obşteşti să analizeze situaţia  şi  să  ia măsuri pentru 
realizarea  prevederilor  legislaţiei lingvistice. 

                 III. Organizarea activităţii Comisiei 
    7. Activitatea  Comisiei se desfăşoară în conformitate cu  Programul de acţiuni, aprobat în 

şedinţă cu majoritatea de voturi ale membrilor ei.  
    8. Şedinţele  Comisiei se consemnează în procese6verbale, semnate de către preşedintele 

şedinţei şi de secretar. 
    9. Hotărîrile Comisiei în problemele discutate sînt executorii şi se aduc la cunoştinţa 

persoanelor interesate.  

 
 


