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  G U V E R N U L  R E P U B L I C I I  M O L D O V A  
 

 

 

O R D I N E A   D E   Z I 
A  ŞEDINŢEI  GUVERNULUI 

  

17 iunie 2020, ora 15.00 

 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea 

unor acte normative 

dl S.Railean 

3.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative 

dna L.Iaconi 

4.  Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de 

politici publice 

dna L.Iaconi 

5.  Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.557/2018  

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare,  

transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport  

în procesul de constatare a contravențiilor 

dl  P.Voicu 

6.  Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, 

întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut 

(Proiectul „Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) 

dl I.Perju 

7.  Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării 

Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Armenia 

dl F.Nagacevschi 

8.  Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul 

combinat de mărfuri, semnat la 30 decembrie 2019 

dl S.Railean 

9.  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile dl I.Perju 

10.  Cu privire la acordul trecerii unor bunuri, destinate 

întrebuințării în scopuri educaționale și pentru servicii auxiliare, 

din domeniul public în domeniul privat al unităților 

administrativ-teritoriale 

dl I.Şarov 



11.  Cu privire la modificarea Nomenclatorului informațiilor 

atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

411/2010 

dl R.Flocea 

12.  Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 

154/2003 

dna V.Dumbrăveanu 

13.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

interpretarea articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr.  

158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public 

dl F.Nagacevschi 

14.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 16 din Legea nr. 190/2003 cu privire la 

veteran 

dna V.Dumbrăveanu 

15.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

răspunderea ministerială 

dl F.Nagacevschi 

16.  Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind  

măsurile economice și sociale anticriză aplicabile pentru  

micșorarea impactului generat de pandemia de COVID-19 

dl S.Pușcuța 

17.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la  

suspendarea controalelor de stat la întreprinderile micro, mici și 

mijlocii 

dl S.Railean 

18.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 27 din Legea 

cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 

dl S.Railean 

19.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a 

persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor 

afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de 

Carabinieri nr. 1544/1993 

dna V.Dumbrăveanu 

 

 


