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

  

 

13 mai, ora 15.00
 

 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind determinarea 

consumului final de energie din surse regenerabile în transporturi  

dl S.Railean 

3.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor 

acte legislative 

dl S.Pușcuța 

4.  Pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților 

din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 837/2016 

dna V.Dumbrăveanu 

 

5.  Privind la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului 

dna V.Dumbrăveanu 

6.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea 

Republicii Moldova la Protocolul privind ordinea transmiterii 

substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a armelor de 

foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și 

dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele 

penale, semnat la 11 octombrie 2017 

dl S.Railean 

7.  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile  dl S.Railean 

8.  Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la eliberarea Î.S. 

„Moldelectrica” de obligația garantării rambursării împrumutului  

dl S.Railean 

9.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1077/2016 cu privire 

la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de 

învățământ profesional tehnic  

dl I.Șarov 



10.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 1585/1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

dna V.Dumbrăveanu 

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

modificarea și completarea unor acte legislative 

dl P.Voicu 

12.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

completarea articolului 14 din Legea nr. 289/2004 privind 

indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte 

prestaţii de asigurări sociale  

dna V.Dumbrăveanu 

13.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare dl S.Pușcuța 

14.  Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în 

octombrie 2019–ianuarie 2020 şi încorporarea în serviciul militar 

în aprilie–iulie 202  

dl A.Pînzari 

15.  Cu privire la modificarea unor hotărârii ale Guvernului  dna V.Dumbrăveanu 

16.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

articolului 9 din Legea voluntariatului nr. 121/2010 

dna L.Iaconi 

17.  Pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1433/2016 

privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a  

unor obiecte ale patrimoniului cultural-național al Republicii 

Moldova care fac parte din complexul „Combinatul de Vinuri 

„Cricova” – S.A.” 

dl Gh.Țepordei 

18.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2018 cu privire la 

legitimațiile veteranilor de război 

dl A.Pînzari 

19.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare dl S.Pușcuța 

20.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare privind implementarea 

Proiectului Răspuns de Urgenţă la COVID-19, semnat la 28 aprilie 

2020 

dna V.Dumbrăveanu 

 

21.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare  dl V.Iustin 

 

 


