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27 decembrie 2019, ora 13.00 

 

Nr. de  

ordine 

 

Chestiunea  

 

Raportorul  

 

1.  Cu privire la cadre  

2.  Pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la 

tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a 

indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în 

serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și 

casă de copii de tip familial, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1278/2018 

dna V.Dumbrăveanu 

3.  Pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la 

modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor 

cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002 

dna V.Dumbrăveanu 

4.  Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 159/2018 

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire și plată a ajutorului material 

dna V.Dumbrăveanu 

5.  Cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pe 

anul 2020 

dl V.Valcov 

6.  Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1167/2008 

dna V.Dumbrăveanu 

7.  Privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe 

economie, prognozat pentru anul 2020 

dna V.Dumbrăveanu 

8.  Cu privire la stabilirea pentru anul 2020 a marjei maxime în 

cadrul Programului de stat „Prima casă” 

dl S.Pușcuța 

9.  Cu privire la transmiterea unor unități de transport dna V.Dumbrăveanu 

10.  Pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui 

de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală, 

adoptat la 26 septembrie 2019 

dl A.Usatîi 
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11.  Pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea 

Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a 

Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală 

universală, adoptate la 7 septembrie 2018 

dl A.Usatîi 

12.  Pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui 

de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al 

Uniunii Poştale Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 

dl A.Usatîi 

13.  Pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea celui 

de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale 

Universale, adoptat la 7 septembrie 2018 

dl A.Usatîi 

14.  Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului dna V.Dumbrăveanu 

15.  Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu 

privire la modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul 

public de pensii 

dna V.Dumbrăveanu 

16.  Pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea 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 

17.  Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 515/2019 cu 

privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și 

abrogarea unor hotărîri de Guvern 

dl A.Usatîi 

18.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

modificarea și completarea unor acte legislative 

dl V.Gaiciuc 

19.  Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele 

hotărîri ale Guvernului 

dl V.Gaiciuc 

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

modificarea articolelor 8 și 133 din Codul electoral nr. 

1381/1997 

dl F.Nagacevschi 

21.  Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind 

completarea Codului contravențional 

dl F.Nagacevschi 

22.  Cu privire la transmiterea unor bunuri dl C.Popovici 

23.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative 

dl A.Usatîi 

24.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea unor acte legislative 

dl A.Usatîi 
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25.  Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului legii 

pentru modificarea Codului transporturilor rutiere 

dl A.Usatîi 

26.  Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus 

privind securitatea socială, semnat la 23 octombrie 2019 

dna V.Dumbrăveanu 

27.  Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în 

domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021 

dl A.Usatîi 

 


