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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 

  

5 februarie 2020, ora 15.00 
 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 cu 

privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii 

de asistență medicală 

dna V.Dumbrăveanu 

3.  Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală 

dna V.Dumbrăveanu 

4.  Cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare 

instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile 

cercetării și inovării 

dl C.Popovici 

5.  Pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 179/2003 privind indexarea şi modul de plată a 

sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetățenilor în 

Banca de Economii 

dl S.Pușcuța 

6.  Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Monitorizarea Electronică a 

Vânzărilor” 

dl S.Pușcuța 

7.  Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei 

de stat pe termen mediu (2020-2022)” 

dl S.Pușcuța 

8.  Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la rezervele de 

stat şi de mobilizare 

dl P.Voicu 

9.  Privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului dl F.Nagacevschi 

10.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului 37 alineatul (11)  din Legea nr. 220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali   

dl F.Nagacevschi 
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11.  Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu 

caracter personal 

dl F.Nagacevschi 

12.  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate 

celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării 

eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei 

dl V.Gaiciuc 

13.  Cu privire la modificarea Hotarîrii Guvernului nr.1016/2016 dna V. Dumbrăveanu 

14.  Cu privire la modificarea unor anexe la Hotarîrea Guvernului 

nr.102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale la 

colaborare economică, eomercială și tehnică 

dl A.Usatîi 

 


