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24 iunie 2020, ora 15.00
 

 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor 

de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de 

învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2020-2021 

dl I.Şarov 

3.  Pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional 

„Platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-

Learning)” și a Regulamentului privind utilizarea și 

administrarea acestuia 

dna L.Iaconi 

4.  Pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, 

administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al 

antreprenorului 

dna L.Iaconi 

5.  Pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, 

administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al 

cetățeanului 

dna L.Iaconi 

6.  Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind respectarea                                   

obligațiilor statului de pavilion 

dl S.Railean 

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

modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797/1996 

dl F.Nagacevschi 

8.  Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului 

Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul cu 

privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul 

geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu 

sondă a Pământului din 9 octombrie 1992 

dl A.Ghilaş 

9.  Cu privire la reglementarea unor aspecte ce țin de atestarea 

tehnicoprofesională a specialiștilor cu activități în construcții 

dl S.Railean 



10.  Cu privire la modificarea și abrogarea  unor hotărâri ale 

Guvernului 

dl S.Pușcuța 

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

modificarea Legii nr.461/2001 privind piața produselor 

petroliere 

dl S.Railean 

12.  Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului 

Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în 

domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și 

Republica Elenă și acordarea împuternicirilor pentru negocierea 

acestuia 

dna  V. Dumbrăveanu 

13.  Pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 

nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-

sanitare 

dna  V. Dumbrăveanu 

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

15.  Privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului 

administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității 

sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei și 

acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia 

dna  V. Dumbrăveanu 

16.  Pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, 

administrarea și valorificarea bunurilor infracționale 

(sechestrate), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2018  

dl S.Pușcuța 

17.  Cu privire la constituirea Instituției Publice „Agenția pentru 

Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” 

dl I.Perju 

 

 


