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1.  Cu privire la cadre  

2.  Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 
nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în 
dezvoltarea agriculturii și mediului rural 

dl I. Perju 

3.  Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, 
întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui 
împrumut (Proiectul „Modernizarea tehnicii și a 
echipamentului agricol”) 

dl I. Perju 

4.  Cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut 
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Agenția Japoneză 
pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului 
„Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” 

dl I. Perju 

5.  Privind aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenților 
Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2020 

dl S.Pușcuța 

6.  Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat 
beneficiarilor de protecție internațională în anul 2020 

dl P.Voicu 

7.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul 
de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în 
vederea realizării Proiectului „Agricultura competitivă” (credit 
nr. 5858-MD) 

dl I. Perju 

8.  Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor 
acte normative 

dl F.Nagacevschi 
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9.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 
Amendamentului, încheiat prin schimb de note, la Acordul 
privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica 
Moldova și Oficiul European de Poliție, semnat la 18 decembrie 
2014 

dl P.Voicu 

10.  Pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul 
privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de 
confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017 

dna V.Dumbrăveanu 

11.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire 
la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente 
realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în 
derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte” 

dl S.Pușcuța 

12.  Pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea 
Medaliei comemorative „75 de ani de la victoria în cel de-al 
Doilea Război Mondial” 

dl A.Pînzari 

13.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 151/2019 privind 
aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă 
în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau 
subterane 

dna V.Dumbrăveanu 

14.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea 
unor acte normative 

dl S.Pușcuța 

15.  Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
modificarea articolului 67 din Legea nr. 158/2008 cu privire la 
funcția publică și statutul funcționarului public 

dl S.Pușcuța 

16.  Cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului 
informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” dl S.Pușcuța 

17.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 
modificarea articolului 5 din Legea nr. 947/1996 cu privire la 
Consiliul Superior al Magistraturii  

dl F.Nagacevschi 

18.  Cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi 
abrogarea unei hotărâri de Guvern 

dl F.Nagacevschi 

19.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
instituirea moratoriului asupra implementării Legii nr. 
235/2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea 
executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată 
derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și 
nr. 101 din 1 aprilie 2015 

dl S.Pușcuța 

20.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul 
unui autovehicul dl S.Pușcuța 
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21.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la 
modificarea Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul 
judecătorului 

dl F.Nagacevschi 

22.  Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea 
Amendamentului nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre 
Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a 
penitenciarului din Chișinău, semnat la 11 noiembrie 2019 

dl F.Nagacevschi 

23.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru 
accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999 

dna V.Dumbrăveanu 

24.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul 
unui vehicul dl S.Pușcuța 

25.  Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru 
modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii 
Moldova nr. 174/2018 

dl F.Nagacevschi 

26.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind acordarea 
ajutorului de stat sub forma de alocații bugetare unice 
producătorilor agricoli pentru compensarea accizului la motorină 

dl S.Railean 

27.  Cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie 
a unor terenuri dl Ș.Crigan 

28.  Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
și Guvernul Republicii Turcia privind conversiunea și 
recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la 
Ankara la 30 decembrie 2019 

dl P.Voicu 

29.  Pentru aprobarea Avizului asupra amendamentului IM nr. 46 din 
14 ianuarie 2020 la proiectul de lege cu privire la modificarea 
unor acte legislative 

dl S.Pușcuța 

30.  Pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
820/2009 cu privire la Comisia națională extraordinară de 
sănătate publică 

dna V.Dumbrăveanu 

31.  Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal 

dl S.Pușcuța 

32.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 181/2014 privind 
finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale 

dl S.Pușcuța 

33.  Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor 
tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul 
navigant din aviația civilă 

dl S.Railean 
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34.  Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind transportul 
rutier internaţional 

dl S.Railean 

35.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 
pentru modificarea unor acte legislative dl S.Railean 

36.  Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, 
întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind modificarea 
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 
Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a 
investițiilor, întocmit la 16 decembrie 2016 

dl S.Railean 

37.  Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2012 cu privire 
la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a 
Acordului privind Programul de schimburi pentru studii 
universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva 
la 25 martie 2010 

dl I.Șarov 

38.  Cu privire la aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor 
ştiinţiico-didactice în învăţământul superior 
 

dl I.Șarov 

39.  Secrete  
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