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4 martie 2020, ora 15.00 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de 

copii și tineri 

dna V.Dumbrăveanu 

3.  Pentru modificarea Regulamentului privind procedura de 

repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de 

ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, 

precum și a copiilor neînsoțiți, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 948/2008 

dna V.Dumbrăveanu 

4.  Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului                                   

nr. 520/2006privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani 

pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale  

dna V.Dumbrăveanu 

5.  Privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 

1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire și plată a ajutorului social  

dna V.Dumbrăveanu 

6.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

unor acte normative 

dl S.Pușcuța 

7.  Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 

nr. 71/2007 cu privire la registre 

dna L.Iaconi 

8.  Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării 

Memorandumului de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 

Cooperare privind prima fază a Proiectului „Mă implic – 

proiect de implicare civică în guvernarea locală” 

dna L.Iaconi 

9.  Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Memorandumului  privind cooperarea în domeniul securității 

sociale dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a 

Republicii Moldova şi Administrația Cehă de Securitate 

Socială din Republica Cehă 

dna E.Țîbîrnă 
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10.  Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor 

acte legislative 

dl P.Voicu 

11.  Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea articolului 3 din Legea nr. 947/1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii 

dl F.Nagacevschi 

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

completarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona 

Economică Liberă „Bălți”  

dl A.Usatîi 

13.  Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu 

privire la modificarea Anexei nr. 1 din Legea nr. 142/2005 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învățământ superior, ciclul I 

dl C.Popovici 

14.  Pentru aprobarea Avizului  asupra proiectului de hotărâre  a 

Parlamentului privind declararea lunii martie a anului 2020  

„Luna consacrată celebrării a 30 de ani de activitate a femeilor 

în Parlamentul Republicii Moldova” 

dl C.Popovici 

15.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 

importul  unui bun conform necesităților IP „Institutul de 

Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” 

dl S.Pușcuța 

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

modificarea unor acte normative 

dl S.Pușcuța 

17.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 74 din Codul funciar nr. 828/1991  

dl I.Perju 

18.  Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public  

dna V.Dumbrăveanu 

 

 


