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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 

  

19 februarie 2020, ora 15.00 
 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Cu privire la modificarea Metodologiei acordării facilităților 

tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați 

în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1345/2007 

dna V.Dumbrăveanu 

3.  
Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 950/2013 

pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de 

colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele de 

canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale 

dl I.Perju 

4.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative 

dl A.Usatîi 

5.  Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului 

nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de 

călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a 

frontierei de stat a Republicii Moldova 

dl P.Voicu 

6.  Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1259/2006 

privind aprobarea componenței nominale a părții 

guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări 

şi negocieri colective 

dna L.Iaconi 

7.  Pentru modificarea punctului 7 din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Guvernului  nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru 

drepturile omului 

dna L.Iaconi 

8.  Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

prezentare de către beneficiarii subsolului a rapoartelor privind 

mişcarea rezervelor de substanţe minerale utile, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1131/2016 

dl I.Perju 

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

completarea Regulamentului Parlamentului,  adoptat prin 

Legea nr. 797/1996 

dl F.Nagacevschi 
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10.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Protocolului de modificare a Statutului Organizației pentru 

Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM, aprobat la 

New York la 26 septembrie 2019 

dl A.Ciocoi 

11.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului legii 

pentru modificarea Codului transporturilor rutiere 

dl A.Usatîi 

12.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 

dna V.Dumbrăveanu 

13.  Cu privire la conferirea numelui Iurie Harmelin Teatrului 

Dramatic de Stat pentru Tineret „S Ulițî Roz” 

dl C.Popovici 

14.  Cu privire la transmiterea în gestiune a blocului locativ din 

mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, nr. 41/1 

dl C.Popovici 

15.  Cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic 

nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în 

medicină pentru anul 2020 

dna V.Dumbrăveanu 

16.  Cu privire la acceptarea trecerii unor bunuri din domeniul 

public în domeniul privat al municipiului Bălți 

dl C.Popovici 

 


