
Proiecte  de acte  internaţionale avizate în luna decembrie, 2014 de către Direcția Relații Internaționale și Integrare 

Europeană,  

Ministerul Justiției 

 

Nr. Convenţii, acorduri, tratate etc. Etapa de lucru asupra 

actului 

Autoritatea responsabilă Numărul şi data 

parvenirii şi data 

avizării de către 

Direcţia Relații 

Internaționale şi 

Integrare 

Europeană a MJ 

 

1.  Acord de finanțare dintre Republica Moldova și Banca 

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea 

realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de 

alimentare centralizată cu energie termică 

Avizarea Decretului 

pentru aprobarea semnării 

Acordului 

Ministerul Economiei Nr. 33308 din  

29.11.2014 

Avizat la 

15.01.2015 

2.  Acord încheiat prin schimb de note, între MAEIE al RM și 

MAE al României pentru modificarea Înțelegerii între 

MAEIE al RM si MAE al României privind punerea la 

dispoziția Ambasadei RM în România si Ambasadei 

României în RM, pe baza de reciprocitate, fără plata chiriei a 

imobilelor și apartamentelor cu suprafețe locative echivalente 

pe care le au in folosință 

Avizarea repetată a  

proiectului Hotărîrii de 

Guvern 

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

Nr. 32784 din 

19.12.2104 

Avizat la  

30.12.2014 

     3. Protocolul pentru modificarea și completarea Acordului cu 

privire la recunoașterea reciprocă a înlesnirilor și garanțiilor 

acordate participanților și invalizilor Marelui Război pentru 

apărarea Patriei, participanților la acțiunile de luptă pe 

teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuți în lupta din 

15 aprilie 1994, elaborat în cadrul ședinței grupului de lucru 

din perioada 13-14 noiembrie 2014 la sediul Comitetului 

Avizarea repetată a 

proiectului Hotărîrii de 

Guvern 

Ministerul Muncii Protecției 

Sociale și Familiei 

Nr. 32942 din 

22.12.2014 

Avizat la  

30.12.2014 



executiv al CSI în or. Minsk 

 

    4. Acordul dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind 

angajarea în cîmpul muncii a persoanelor aflate la întreținerea 

personalului diplomatic, consular, administrativ și tehnic al 

misiunii diplomatice și oficiilor consulare 

Avizarea proiectului 

Hotărîrii de Guvern 

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

Nr. 33010 din 

22.12.2014 

Avizat la 

31.12.2014 

5. Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Polone privind obținereaunui credit de asistență 

pentru domeniul industriei și infrastructurii aferente 

Avizarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu 

privire la implementarea 

Acordului 

Ministerul Economiei Nr. 785 din  

23.12.2014 

Avizat la 

31.12.2014 

6. Addendumul la Programul de cooperare pe anul 2014 între 

Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru 

modificarea limitei maxime a contribuției prevăzute în anexa 

la Programul de cooperare, în baza Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României privind 

implementarea programului de asistență tehnică și financiară 

în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 

mln. Euro acordat de RomâniaRepublicii Moldova și a celui 

de-al doilea Protocol Adițional la acord 

Avizarea setului de 

materiale privind inițierea 

negocierilor și aprobarea 

semnării 

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

Nr. 794 din 

24.12.2014 

Avizat la  

31.12.2014 

  7. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul 

turismului 

Avizarea setului de 

materiale privind inițierea 

negocierilor asupra 

proiectului Acordului 

Agenția Turismului Nr. 33303 din 

29.12.2014 

Avizat la 

17.01.2015 

          8.  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, în contextul facilitării implementării prevederilor 

FATCA în Republica Moldova 

Avizarea proiectului de 

lege 

Ministerul Finanțelor Nr. 33468 din 

30.12.2014 

Avizat la 

20.01.2015  

 

 


