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778. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii
Europene de Investiții în Republica Moldova (nr. 2411-VII, 28 octombrie 2016). ...................................................
779. Lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii
privind înfiinţarea şi acordarea privilegiilor şi imunităţilor Reprezentanţei Băncii Europene de Investiţii în Republica
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784. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2412-VII, 31 octombrie 2016).......................
785. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova
și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)
(nr. 2413-VII, 31 octombrie 2016). .....................................................................................................................
786. Decret privind eliberarea domnului Vasile LUPU din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 2414-VII,
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787. Decret privind eliberarea domnului Iurie ȚÎMBALARI din funcția de judecător la Judecătoria Dondușeni
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Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
85. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi
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din pct.50 al Statutului disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.502 din 9 iulie 2013 (termenul
desfășurării anchetei de serviciu) (nr. 50, 6 septembrie 2016)............................................................................. 26
87. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 104a/2016 privind controlul constituţionalităţii articolului 41 din
Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova
nr. 2102-VII din 9 iunie 2016 privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 75, 12 octombrie 2016). .......... 28

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
34. Hotărîre privind Raportul auditului de conformitate asociat auditului de performanță al sistemului facilităților
fiscale și vamale (nr. 34, 29 iulie 2016). ............................................................................................................. 31

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
1281. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
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1282. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
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1283. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată (nr. 1186,
28 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
1284. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1187, 31 octombrie 2016). ....
1285. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iurie RENIŢĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
Moldova în Regatul Belgiei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Marele
Ducat de Luxemburg, prin cumul, cu reşedinţa la Bruxelles (nr. 1188, 31 octombrie 2016). .................................
1286. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ştefan GORDA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
Moldova în Republica Bulgaria, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în
Republica Macedonia, prin cumul, cu reşedinţa la Sofia (nr. 1189, 31 octombrie 2016). ......................................
1287. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare în domeniul politicii de tineret între Ministerul
Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ministerul Securității Sociale și Muncii al Republicii Lituania, semnat
la Vilnius la 5 septembrie 2016 (nr. 1190, 31 octombrie 2016). ...........................................................................
1288. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aureliu CIOCOI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
Moldova în Republica Populară Chineză, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova
în Republica Socialistă Vietnam, prin cumul, cu reşedinţa la Beijing (nr. 1191, 31 octombrie 2016).......................
1289. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg SEREBRIAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Republicii Moldova în Republica Federală Germania, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Republicii Moldova în Regatul Danemarcei, prin cumul, cu reşedinţa la Berlin (nr. 1192, 31 octombrie 2016). ......
1290. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 138 din
15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (nr. 1193, 31 octombrie 2016). .......................................................
1291. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea reciprocă a loturilor de pămînt pentru Ambasada Republicii
Moldova în Republica Populară Chineză şi Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova (nr. 1194,
31 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
1292. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte
legislative (nr. 1195, 31 octombrie 2016). ...........................................................................................................
1293. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral
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1294. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii fondului cinegetic şi protecţiei vînatului (nr. 1197,
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1295. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 1198, 31 octombrie 2016). .....................
1296. Hotărîre pentru completarea punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr.983 din 19 octombrie 2010 „Cu privire
la transmiterea unor bunuri imobile” (nr. 1199, 31 octombrie 2016). ....................................................................
1297. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea efectivuluilimită și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Vamal” (nr. 1200, 31 octombrie 2016). ...
1298. Hotărîre cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul
Rîbniţa-Tiraspol în anul 2016 (nr. 1201, 31 octombrie 2016)................................................................................
1299. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1202, 31 octombrie 2016). ......................................
1300. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2012 (nr. 1203,
31 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
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1842. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția
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de Președinte al Republicii Moldova, dl Mihail Garbuz (nr. 229, 10 septembrie 2016). .........................................
1846. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția
de Președinte al Republicii Moldova, dl Anatol Plugaru (nr. 230, 10 septembrie 2016). ........................................
1847. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția
de Președinte al Republicii Moldova, dl Vasile Tarlev (nr. 231, 10 septembrie 2016). ...........................................
1848. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția
de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Laguta (nr. 232, 10 septembrie 2016). .........................................
1849. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția
de Președinte al Republicii Moldova, dna Geta Savițcaia (nr. 233, 10 septembrie 2016). ......................................
1850. Hotărîre pentru completarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 180 din 6 septembrie 2016
„Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte
al Republicii Moldova, dna Vitalia Pavlicenco” (nr. 234, 10 septembrie 2016). ......................................................
1851. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Italiene
în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
(nr. 235, 10 septembrie 2016). ..........................................................................................................................
1852. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al
Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)
(nr. 236, 10 septembrie 2016). ..........................................................................................................................
1853. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale,
ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 (nr. 237, 13 septembrie 2016). ......................................
1854. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație,
Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016 (nr. 238, 13 septembrie 2016). .............................................................................................
1855. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 239, 13 septembrie 2016). ...........
1856. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul
„Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data
de 30 octombrie 2016 (nr. 240, 13 septembrie 2016). ........................................................................................
1857. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali
la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 241,
13 septembrie 2016). ........................................................................................................................................
1858. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri
ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 242, 13 septembrie 2016). .........
1859. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie
la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 243,
13 septembrie 2016). ........................................................................................................................................
1860. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 9 septembrie 2016
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16” (nr. 244,
13 septembrie 2016). ........................................................................................................................................
1861. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Mihai Ghimpu în calitate de candidat la funcția de Președinte al
Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Liberal din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)
(nr. 245, 13 septembrie 2016). ..........................................................................................................................
1862. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități (nr. 246,
13 septembrie 2016). ........................................................................................................................................
1863. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești (nr. 247,
13 septembrie 2016). ........................................................................................................................................
1864. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 248,
13 septembrie 2016). ........................................................................................................................................
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1865. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 249,
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Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova
1866. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 26/149,
7 octombrie 2016). ............................................................................................................................................
1867. Decizie cu privire la examinarea contestației dlui Vadim MOȚARSCHI, reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian LUPU,
remisă de către CEC (nr. 27/157, 17 octombrie 2016). .......................................................................................
1868. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie eliberată „Media Resurse” S.R.L. pentru
postul de televiziune „ALT TV” (nr. 27/159, 17 octombrie 2016). .........................................................................
1869. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizaţiei de retransmisie (nr. 27/160,
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1871. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 240 din 08 mai 2015 (nr. 27/162, 17 octombrie 2016). ............................................
1872. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei privind volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor plasată de către radiodifuzori în perioada 30 septembrie –
9 octombrie 2016 (nr. 29/170, 24 octombrie 2016). ...........................................................................................
1873. Decizie cu privire la prelungirea de drept a licenţei de emisie eliberată AO „Info Mingir” pentru postul de
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1874. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei
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acesteia” (nr. 29/172, 24 octombrie 2016). ........................................................................................................
1875. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor
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