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PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
544. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2265-VII,
8 august 2016). .................................................................................................................................................
545. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 85, 28 aprilie 2016). ...........................
546. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2254-VII,
5 august 2016). .................................................................................................................................................
547. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 102, 21 iulie 2016). .....................
548. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2257-VII,
5 august 2016). .................................................................................................................................................
549. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 135, 21 iulie 2016). .............................
550. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătățirea drumurilor locale” (nr. 2249-VII,
2 august 2016). .................................................................................................................................................
551. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Îmbunătăţirea drumurilor locale” (nr. 155, 1 iulie 2016). .....................
552. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1591-XV din
26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație
(nr. 2258-VII, 5 iulie 2016). ................................................................................................................................
553. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială
suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație (nr. 162, 7 iulie 2016). .........................
554. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 2253-VII,
2 august 2016). .................................................................................................................................................
555. Lege privind scutirea Departamentului Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea
pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 170, 15 iulie 2016). .............................
556. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din
22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 2256-VII,
5 august 2016). .................................................................................................................................................
557. Lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 175, 21 iulie 2016). .............................
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558. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 2248-VII,
2 august 2016). .................................................................................................................................................
559. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 176, 21 iulie 2016). ....................................................
560. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2255-VII,
5 august 2016). .................................................................................................................................................
561. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 177, 21 iulie 2016). .............................
562. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2247-VII,
2 august 2016). .................................................................................................................................................
563. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 182, 22 iulie 2016). .....................
564. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la eliberarea parțială a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de
obligația asigurării rambursării împrumutului (nr. 2259-VII, 5 august 2016)...........................................................
565. Lege cu privire la eliberarea parţială a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţia asigurării
rambursării împrumutului (nr. 205, 29 iulie 2016). ...............................................................................................
566. Decret privind declararea zilei de doliu în memoria Reginei Ana a României (nr. 2260-VII,
5 august 2016). .................................................................................................................................................
567. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului pentru indicații geografice
privind modificarea anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte
(nr. 2261-VII, 5 august 2016). ............................................................................................................................
568. Decret pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziei Comitetului de Asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană reunit în configurația comerț cu privire la actualizarea Anexei XXIX la Acordul de Asociere între
Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 2262-VII, 5 august 2016). .................................................................
569. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Shigeki SUMI (nr. 2266-VII, 9 august 2016). ..
570. Decret privind numirea domnului Grigori COLEV în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat
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Stat) (Sesizarea nr. 69g/2016) (nr. 22, 22 iulie 2016). ........................................................................................
68. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi
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Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
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