
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte  

de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern 

-------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 55 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin 

Legea nr. 797/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se retrage din Parlament: 

1) proiectul Codului urbanismului și construcțiilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 707/2016; 

2) proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte 

legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 15/2017; 

3) proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 

vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe 

direcția Ungheni-Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 473/2017; 

4) proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre 

Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea realizării 

proiectului „Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-

Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 474/2017;  

5) proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 

32 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 353/2018; 

6) proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 213/2018; 

7) proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte 

legislative, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 590/2016. 

 

2. Se abrogă: 
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1) Hotărîrea Guvernului nr. 707/2016 cu privire la aprobarea proiectului 

Codului urbanismului și construcțiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2016, nr. 156, art. 763); 

2) Hotărîrea Guvernului nr. 15/2017 pentru aprobarea proiectului de lege 

privind modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova , 2017, nr. 24-29, art. 53); 

3) Hotărîrea Guvernului nr. 473/2017 cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării 

Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni-

Chișinău”, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2016 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 556); 

4) Hotărîrea Guvernului nr. 474/2017 cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și 

Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Construcția 

conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău”, semnat la Chișinău la 

19 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, 

art. 557); 

5) Hotărîrea Guvernului nr. 353/2018 pentru aprobarea proiectului de lege 

cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului 

feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2018, nr. 126-132, art. 395); 

6) Hotărîrea Guvernului nr. 213/2018 privind aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova , 2018, nr. 95-104, art. 263); 

7) Hotărîrea Guvernului nr. 590/2016 pentru aprobarea proiectului de lege 

privind modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 134-139, art. 648). 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii     Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul justiţiei     Olesea Stamate 
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