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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 

  

 

18 iulie 2019, ora 13.00 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de conferirea titlurilor 

științifico-didactice în învățămîntul superior 

dna L.Nicolaescu-

Onofrei 

3.  Cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor 

de doctorat 

dna L.Nicolaescu-

Onofrei 

4.  Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil 

ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi 

Cercetare 

dna L.Nicolaescu-

Onofrei 

5.  Cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public 

în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 

dna L.Nicolaescu-

Onofrei 

6.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative 

dna N.Gavrilița 

7.  Pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 

334/2017 cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de 

destinație a unor terenuri 

dna N.Gavrilița 

8.  Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat 

beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2019 

dl A.Năstase 

9.  Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului 

General de Carabinieri 

dl A.Năstase 

10.  Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului dl A.Năstase 

11.  Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și 

atestarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, care 

conține hidroclorfluorcarburi și gaze fluorurate cu efect de 

seră 

dna G.Mincu 

12.  Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1297/2016 

pentru aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind 

sănătatea animală la importul materialului reproductiv 

dna G.Mincu 
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13.  Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea 

Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 

dna O.Stamate 

14.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 privind 

organizarea și funcționarea organelor de probațiune 

dna O.Stamate 

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

modificarea unor acte normative 

dna O.Stamate 

16.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

dna O.Stamate 

17.  Cu privire la acordarea de împuterniciri dna A.Nemerenco 

18.  Cu privire la instituirea Consiliului Proiectului de înregistrare 

şi evaluare funciară 

dl R.Cazan 

19.  Cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui 

de-al nouălea Amendament la Acordul de asistenţă dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale 

Americii pentru programul de consolidare a instituţiilor 

statului de drept 

dl R.Cazan 

20.  Cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui 

de-al nouălea Amendament la Acordul de asistenţă dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale 

Americii pentru proiectul de susţinere a autorităţilor publice 

locale 

dl R.Cazan 

21.  Cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui 

de-al optulea Amendament la Acordul de asistenţă dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale 

Americii pentru creştere economică 

dl R.Cazan 

22.  Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-

sanitare publice „Centrul consultativ-diagnostic al 

Ministerului Apărării” 

dl P.Voicu 

23.  Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției medico-

sanitare publice „Spitalul clinic militar central al Ministerului 

Apărării” 

dl P.Voicu 

24.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr.163/2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcție 

dl V.Brînzan 

25.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

instituirea unui moratoriu asupra autorizării și continuării 

executării unor lucrări de construcție în municipiul Chișinău 

dl V.Brînzan 

 

 

 


