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11 decembrie 2019, ora 15.00  
 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a 

Republicii Moldova pentru anul 2020 

dl P.Voicu 

3.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare dl P.Voicu 

4.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 

Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători  agricoli și 

asociațiile acestora 

dl I.Perju 

5.  Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității 

activității de audit intern în sectorul public 

dl S.Pușcuța 

6.  Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept 

public 

dl S.Pușcuța 

7.  Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 454/2008 cu 

privire la optimizarea participării organelor centrale de 

specialitate ale administrației publice, precum și a altor 

autorități administrative centrale la executarea angajamentelor 

asumate față de organizațiile internaționale 

dl A.Usatîi 

8.  Cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea 

statului în proprietatea unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 

dl F.Nagacevschi 

9.  Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului dl F.Nagacevschi 

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

modificarea Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

consiliilor locale şi raionale 

dl F.Nagacevschi 
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11.  Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu 

privire la modificarea unor acte legislative 

dl F.Nagacevschi 

12.  Pentru iniţierea negocierilor asupra Memorandumului de 

Înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova și  Ministerul Tineretului și Sportului al 

Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniile 

tineretului și sportului 

dl C.Popovici 

13.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

modificarea și completarea Legii nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură 

dl F.Nagacevschi 

14.  Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte legislative 

dl F.Nagacevschi 

15.  Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte legislative 

dl F.Nagacevschi 

16.  Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind 

statutul municipiului Bălți 

dl F.Nagacevschi 

17.  Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind 

statutul municipiului Bălți 

dl F.Nagacevschi 

18.  Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu 

privire la modificarea unor acte legislative 

dl S.Pușcuța 

19.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

importul unui autovehicul     

dl S.Pușcuța 

20.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 13 al Legii nr. 499/1999 privind 

alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 

dna V.Dumbrăveanu 

 


