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971. Decret privind eliberarea domnului Victor PRUTEANU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău
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973. Decret privind demisia domnului Ion PĂDURARU, secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii
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976. Decret privind numirea domnului Ion CEBAN în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în
domeniul politic, purtător de cuvînt (nr. 3-VIII, 26 decembrie 2016). ....................................................................
977. Decret privind numirea domnului Maxim LEBEDINSCHI în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii
Moldova în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu
Parlamentul şi Guvernul (nr. 4-VIII, 26 decembrie 2016)......................................................................................
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111. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 19 alin.(4) din Legea nr. 303 din 13 decembrie
2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (transmiterea instalațiilor și rețelelor publice de
alimentare cu apă) (sesizarea nr. 76g/2016) (nr. 30, 1 noiembrie 2016). .............................................................
112. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea
nr. 154e/2016) (nr. 35, 20 decemebrie 2016).....................................................................................................
113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 78g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 68
și 69 din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală și a articolelor 5 lit. b) și 17 alin.
(2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (controlul legalității actelor autorității
publice locale) (nr. 44, 8 iulie 2016). ..................................................................................................................
114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului
153 alin. (6) și (7) din Codul transporturilor rutiere (introducerea unor rute noi pentru transportarea pasagerilor)
(nr. 54, 6 septembrie 2016). ..............................................................................................................................
115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii
Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi
valorice din proprietate comună în fracţie sau procente (nr. 70, 12 octombrie 2016)............................................
116. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi
din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (dispunerea şi efectuarea măsurii speciale de investigaţii)
(nr. 80, 18 noiembrie 2016). ..............................................................................................................................
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1484. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca
Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni–
Chișinău”(nr. 1394, 22 decembrie 2016). ...........................................................................................................
1485. Hotărîre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes
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1487. Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind specializarea multilaterală
interstatală a producerii şi livrării seminţelor de soiuri şi hibrizi ai culturilor agricole, materialului săditor pomicol şi
viticol, întocmit la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 1398, 23 decembrie 2016). .............................................................
1488. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Columbia cu privire la abolirea vizelor de scurtă şedere pentru posesorii de paşapoarte ordinare
(nr. 1399, 23 decembrie 2016). .........................................................................................................................
1489. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile
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1492. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru implementarea
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1500. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a
experţilor judiciari, Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare pentru
atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar (nr. 1411,
27 decembrie 2016). .........................................................................................................................................
1501. Hotărîre cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare (nr. 1412, 27 decembrie 2016). ...............
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serviciile de transport (nr. 1413, 27 decembrie 2016). ........................................................................................
1503. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind abrogarea articolului II din Legea nr. 56 din
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(nr. 1414, 28 decembrie 2016). .........................................................................................................................
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(nr. 1415, 28 decembrie 2016). .........................................................................................................................
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Anticorupție (nr. 1427, 28 decembrie 2016). ......................................................................................................
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2260. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale
a Republicii Armenia în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
(nr. 409, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2261. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Canadei
în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016 (nr. 410, 18 octombrie 2016). ...............................................................................................
2262. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în
Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
(nr. 411, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2263. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a
OSCE în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 412,
18 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2264. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației Mondiale a Autorităților
Electorale (A-WEB) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
(nr. 413, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
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2265. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru
secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii
Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 414, 18 octombrie 2016). ...........................................................................
2266. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „PromoLEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 415,
18 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2267. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Centrul de Asistență
Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016 (nr. 416, 18 octombrie 2016). ...............................................................................................
2268. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Consiliului Electoral Suprem
al Turciei în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 417,
18 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2269. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova
(nr. 418, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2270. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești
(nr. 419, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2271. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioara, raionul Hîncești
(nr. 420, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2272. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ruseștii Noi, raionul Ialoveni
(nr. 421, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2273. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia
(nr. 422, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2274. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costuleni, raionul Ungheni
(nr. 423, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2275. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10/18 din 14 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov,
reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al
Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 424, 18 octombrie 2016). ........................................................................
2276. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/19 din 14 octombrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov,
reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al
Republicii Moldova, dl Igor Dodon (nr. 425, 18 octombrie 2016). ........................................................................
2277. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Institutul pentru
Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie
2016 (nr. 426, 20 octombrie 2016).....................................................................................................................
2278. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Naționale
a Republicii Coreea în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
(nr. 427, 20 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2279. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale
a Republicii Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016
(nr. 428, 20 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2280. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica
Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 429,
20 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2281. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a
CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 430,
20 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2282. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” pentru
secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii
Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 431, 20 octombrie 2016). ...........................................................................
2283. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul
(nr. 432, 20 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2284. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Florești
(nr. 433, 20 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2285. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni
(nr. 434, 18 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2286. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția
de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu (nr. 435, 20 octombrie 2016). ............................................
2287. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „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. 436, 21 octombrie 2016). .............................................................................................
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2288. Hotărîre cu privire la cererea de retragere din campania electorală pentru funcția de Președinte al Republicii
Moldova a dlui Andrei Năstase, candidat desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” (nr. 437,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2289. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 438, 21 octombrie 2016). ..........
2290. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Centrale pentru
Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Kîrgîze în vederea monitorizării alegerilor
Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 439, 21 octombrie 2016).........................................
2291. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Centrale pentru
Alegeri și Referendumuri a Republicii Tadjikistan în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova
din 30 octombrie 2016 (nr. 440, 21 octombrie 2016). .........................................................................................
2292. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în
Republica Moldova și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova
din 30 octombrie 2016 (nr. 441, 21 octombrie 2016). .........................................................................................
2293. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Ucrainei în Republica
Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 442,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2294. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „PromoLEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 443,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2295. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației pentru Democrație Participativă
„ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 444,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2296. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Alianța Centrelor
Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui
Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 445, 21 octombrie 2016). ............................................................
2297. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016 (nr. 446, 21 octombrie 2016). ...............................................................................................
2298. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Oficiului Ambasadei Regatului
Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016 (nr. 447, 21 octombrie 2016). ...............................................................................................
2299. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii
Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor
Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 448, 21 octombrie 2016). .......................................
2300. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Finlanda în
Republica Moldova cu reședința la București în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016 (nr. 449, 21 octombrie 2016). ...............................................................................................
2301. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociaţiei „Expert Forum” din
România în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 (nr. 450,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2302. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 196 din 9 septembrie 2016
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Călărași nr. 9” (nr. 451,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2303. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 217 din 9 septembrie 2016
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 452,
21 octombrie 2016). ..........................................................................................................................................
2304. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Antonești, raionul Cantemir
(nr. 453, 21 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2305. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași
(nr. 454, 21 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași
(nr. 455, 21 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești
(nr. 456 , 21 octombrie 2016). ...........................................................................................................................
2308. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni
(nr. 457, 21 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2309. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Strășeni
(nr. 458, 21 octombrie 2016). ............................................................................................................................
2310. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia
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Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova
2313. Decizie cu privire la mediatizarea unor spoturi sociale (nr. 33/191, 5 decembrie 2016)..........................
2314. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor
de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”,
„Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei
electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul
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