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22 ianuarie 2020, ora 15.00 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea 

angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în 

sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 

dna V.Dumbrăveanu 

3.  Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de 

examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor 

ilegale 

dl F.Nagacevschi 

4.  Pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de 

bibliotecile publice 

dl C.Popovici 

5.  Сu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului dl P.Voicu 

6.  Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi 

abrogarea unei hotărîri de Guvern  

dl F.Nagacevschi 

7.  Cu privire la aprobarea Cerințelor sanitar-veterinare față de 

aditivii pentru hrana animalelor 

dl I.Perju 

8.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului, întocmit prin schimb de note, privind extinderea 

aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul 

Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă 

în domeniul vamal, semnat la 19 iunie 2006, pentru teritoriile 

Aruba, Curaçao și Sint Maarten, semnat la 29 august 2019 

dl S.Pușcuța 

9.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru  modificarea articolului 14 din Legea nr. 499/1999 

privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de 

cetățeni 

dna V.Dumbrăveanu 
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10.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public 

de pensii 

dna V.Dumbrăveanu 

11.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative 

dl S.Pușcuța 

12.  Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 134/2018 cu 

privire la participarea Republicii Moldova la Expoziţia 

Mondială „Expo Dubai 2020” 

dl A.Usatîi 

13.  Privind aprobarea proiectului de lege privind procedura de 

constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor 

și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor 

dl F.Nagacevschi 

14.  Secrete  

 

 


