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(nr. 1308, 7 decembrie 2016). ...........................................................................................................................  
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1 iulie 2016 (nr. 1344, 14 decembrie 2016). .......................................................................................................
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Naționale al Ungariei (nr. 1345, 14 decembrie 2016). .........................................................................................
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(nr. 1347, 14 decembrie 2016). .........................................................................................................................

1425. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Completării, încheiate prin schimb de 
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încheiat prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 3 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar 
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