
LISTA 
inițiativelor legislative înaintate în Parlament de  

către Preşedintele Republicii Moldova 
(23 decembrie 2016 - iulie 2020) 

 
nr. 
crt. 

Titlu proiect, nr. de înregistrare 

1.  Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind 
emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul 
Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 
noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015 
nr. 514 din 28.12.2016 
 

2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 
decembrie 2015 
nr. 78 din 23.03.2017 
 

3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea salarizării-art.22, 23, 24; Legea cu privire la sistemul de salarizare 
în sectorul bugetar-art.1, 61) 
nr. 100 din 06.04.2017 
 

4. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea taxei de stat-art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății 
pentru servicii notariale-art.9) 
nr. 101 din 06.04.2017 
 

5. Proiectul de lege pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al 
Comunității Statelor Independente privind Programul de cooperare al 
statelor - membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu 
infracțiunile săvîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru anii 
2016-2020, semnată la Bișkek la 16 septembrie 2016 
nr. 113 din 10.04.2017 
 

6. Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Codul subsolului-
art.1,62,79; Legea cu privire la concesiuni-art.71) 
nr. 121 din 18.04.2017 
 

7. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica 
Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și 
Malariei 
nr. 158 din 19.05.2017 
 

8. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.315 din 23 decembrie 2016 
privind prestațiile sociale pentru copii 
nr. 177 din 06.06.2017 
 

9. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la 
Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenției dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital 
nr. 188 din 13.06.2017 



10. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 la Acordul de 
finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru 
Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova 
nr. 190 din 13.06.2017 
 

11. Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei nr.2/2016 a Comitetului mixt, 
constituit în temeiul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova și 
Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerț liber dintre 
Republica Turcia și Republica Moldova privind definiția noțiunii de ”produse 
originare” și metodele de cooperare administrativă 
nr. 202 din 19.06.2017 
 

12. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica 
Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru 
pregătirea proiectului propus ”Modernizarea serviciilor guvernamentale” 
nr. 204 din 19.06.2017 
 

13. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 
Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul 
fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea 
realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) 
nr. 220 din 05.07.2017 
 

14. Proiectul de lege de ratificare a 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” 
nr. 232 din 18.07.2017 
 

15. 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” 
nr. 233 din 18.07.2017 
 

16. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 
Emiratele Arabe Unite privind promovarea și protejarea reciprocă a 
investițiilor 
nr. 245 din 20.07.2017 
 

17. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului pentru aprobarea 
Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru care va 
coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber 
între statele membre GUUAM din 20 iulie 2002 
nr. 261 din 15.08.2017 
 

18. Proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei 
privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul 
meciurilor de fotbal și a altor evenimente sportive 
nr. 262 din 21.08.2017 
 



19. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 
Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și 
protecția informațiilor clasificate 
nr. 264 din 23.08.2017 
 

20. Proiectul de lege pentru denunțarea Constituției Organizației Internaționale 
pentru Apărarea Civilă 
nr. 268 din 08.09.2017 
 

21. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale 
dintre Republica Moldova și Republica Turcia 
nr. 269 din 11.09.2017 
 

22. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocoalelor de amendare a articolului 
50 alineatul a) și articolului 56 din Convenția privind aviația civilă 
internațională 
nr. 270 din 11.09.2017 
 

23. Proiectul de lege privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru 
facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu 
deficiențe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate 
nr. 274 din 18.09.2017 

24. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica 
Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu 
nr. 275 din 18.09.2017 

25. Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la 
Convenția europeană de extrădare 
nr. 278 din 20.09.2017 
 

26. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 
Republica Federală Germania privind securitatea socială 
nr. 279 din 20.09.2017 
 

27. Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-fiscale-art.151, 47; Legea pentru 
aprobarea Regulamentului Parlamentului-art.60; Legea cu priivre la 
Guvern-art.11) 
nr. 284 din 25.09.2017 
 

28. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea privind sistemul public de pensii-art.13, 27; Legea cu privire la 
indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de 
asigurări sociale de stat-art.6; Legea ocrotirii sănătății-art.20) 
nr. 285 din 25.09.2017 
 

29. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Codul fiscal-art.15, 20, 33, 35, 96; Legea pentru punerea în aplicare a 
titlurilor I și II ale Codului fiscal-art.24) 
nr. 286 din 25.09.2017 

30. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 45 din Legea 
apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 
nr. 287 din 25.09.2017 



31. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 
privind sistemul public de pensii 
nr. 293 din 02.10.2017 
 

32. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.162-XVI din 22 
iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (art.14, 15, 16, 17, ș.a.) 
nr. 304 din 09.10.2017 

33. Proiectul de lege privind acceptarea Protocolului adițional 5 la Acordul de 
amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) 
nr. 319 din 17.10.2017 
 

34. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adițional 
la Convenția privind contractul pentru transportul internațional de mărfuri 
pe șosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică 
nr. 342 din 06.11.2017 

35. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind 
aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind 
garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile 
nr. 345 din 09.11.2017 
 

36. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Republica  Moldova și 
Republica Slovacă la Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Socialistă Cehoslovacă privind asitența juridică și raporturile 
juridice în materie civilă, familială și penală 
nr. 347 din 09.11.2017 
 

37. Proiectul de lege pentru modificarea  articolului 21 din Legea nr.190/2003 cu 
privire la veterani 
nr. 374 din 06.12.2017 

38. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica 
Moldova și Uniunea Europeană privind asistența microfinanciară pentru 
Republica Moldova 
nr. 380 din 13.12.2017 
 

39. Proiectul de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile poștale 
de plată și a Protocolului lui final 
nr. 1 din 02.01.2018 

40. Proiectul de lege privind ratificarea Convenției poștale universale și a 
Protocolului ei final 
nr. 2 din 02.01.2018 

41. Proiectul de lege privind ratificarea Primului Protocol adițional la 
Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale 
nr. 3 din 02.01.2018 

42. Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 9-lea Protocol adițional la 
Constituția Uniunii Poștale Universale 
nr. 4 din 02.01.2018 

43. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya-Kuala 
Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului la Protocolul de la 
Cartagena privind biosecuritatea 
nr. 24 din 07.02.2018 
 



44. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de 
împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Modernizarea 
serviciilor guvernamentale” 
nr. 25 din 07.02.2018 
 

45. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului 
șefilor de state al Comunității Statelor Independente ”Cu privire la Programul 
de colaborare al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în 
combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a 
extremismului pentru anii 2017-2019” 
nr. 43 din 22.02.2018 
 

46. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului 
șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la modificarea 
Regulamentului privind Consiliul miniștrilor afacerilor interne al statelor-
membre ale Comunității Statelor Independente 
nr. 76 din 01.03.2018     
 

47. Proiectul de lege privind importul unor autovehicule 
nr. 107 din 02.04.2018 
 

48. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.217/2010 privind Drapelul de 
Stat al Republicii Moldova (capitolul IV1, art.261, 262, Anexa 4) 
nr. 134 din 26.04.2018 
 

49. Proiectul de lege pentru completarea articolului 18 din Legea cetățeniei 
Republicii Moldova nr.1024/2000 
nr. 145 din 08.05.2018 
 

50. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare  (Finanțare 
adițională pentru Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare 
nr. 147 din 10.05.2018 
 

51. Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a 
Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare 
pentru anii 2018-2021 
nr. 150 din 11.05.2018 
 

52. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier 
nr. 204 din 13.06.2018 
 

53. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind ”Programul de 
guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” 
nr. 248 din 12.07.2018 
 

54. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica 
Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind 



implementarea proiectului ”Interconectarea rețelelor de energie electrică 
dintre Republica Moldova și România, Faza I” 
nr. 267 din 18.07.2018 
 

55. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 
Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) 
nr. 328 din 04.10.2018 
 

56. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și 
Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru 
dezvoltare 
nr. 329 din 04.10.2018 
 

57. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Republica 
Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în 
Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea 
și protejarea reciprocă a investițiilor 
nr. 349 din 17.10.2018 
 

58. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării 
Proiectului de înregistrare și evaluare funciară 
nr. 358 din 25.10.2018 
 

59. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind 
manipularea în competițiile sportive 
nr. 375 din 05.11.2018 
 

60. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea 
Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale ale 
echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiilor internaționale 
în materie de echipamente mobile 
nr. 380 din 09.11.2018 
 

61. Proiectul de lege pentru ratificarea Declarației Comune referitor la instituirea 
Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre Republica Moldova 
și Republica Turcia 
nr. 436 din 28.11.2018 
 

62. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de 
colaborare între statele-membre al Comunității Statelor Independente în 
domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii 
lor, semnat la Dușambe, la 05 octombrie 2007 
nr. 437 din 28.11.2018 
 

63. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare 
dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în 
vederea realizării Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica 
Moldova”, semnat la 27 noiembrie 2018 
nr. 445 din 29.11.2018 
 



64. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului 
Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie 
nr. 446 din 29.11.2018 
 

65. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între părțile Convenției privind 
cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat 
de către ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor 
nr. 457 din 04.12.2018 
 

66. Proiectul de lege cu privire la  ratificarea Acordului de implementare a 
Acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în 
Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de către ADN, date 
dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor 
nr. 458 din 04.12.2018 
 

67. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.156/1998  
privind sistemul public de pensii-art.13, 34; Legea  asigurării cu pensii a 
militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor 
afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 
nr.1544/1993-art.64)  
nr. 174 din 13.08.2019                                                                     
 

68. Proiectul de lege privind modificarea articolului 151 din Legea cu privire la 
ajutorul social nr.133/2008 
nr. 189 din 10.09.2019 

 
69. Proiectul de lege cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului 

unuia dintre soți 
nr. 190 din 12.09.2019 

 
70. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, 

la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională 
pentru Dezvoltare și a Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul 
de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare 
a administrării fiscale (TAMP)  
nr. 192 din 12.09.2019 

 
71. Proiectul de lege pentru modificarea Codului cu privire la știință și inovare al 

Republicii Moldova (art.13, 16, 63, ș.a) 
nr. 232  din 16.10.2019 

 
72. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la art.38 al Statutului 

Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a 

XVII-a sesiuni a Adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) 

în perioada 23-29 noiembrie 2007 

nr. 244 din 29.10.2019 

 
73. Proiectul de lege privind modificarea articolului 26 din Legea nr.56/1998 

privind sistemul public de pensii 

nr. 247 din 04.11.2019 



74. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.156/ 

1998 privind sistemul public de pensii – art.20; Legea nr.499/1999 privind 

alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.8) 

nr. 248 din 04.11.2019 

 

75. Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre 
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind 
Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1 
milioane euro) 
nr. 295 din 04.12.2019 

 

76. Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre 
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind 
Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9 
milioane euro) 
nr. 296 din 04.12.2019 

 
77. Proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica 

Moldova, Întreprinderea de Stat ”Moldelectrica” și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului 
”Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și 
România, faza I” 
nr. 297 din 04.12.2019 

78. Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentului nr.4 la Acordul de 

împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale 

„Moldelectrica”” 

nr. 300 din 05.12.2019 

 
79. Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenția 

poștală universală și a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția 

poștală universală 

nr. 14 din 29.01.2020  

 

80. Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al 10-lea Protocol adițional la 

Constituția Uniunii Poștale Universale 

nr. 15 din 29.01.2020  

 

81. Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la 

Convenția poștală universală 

nr. 16 din 29.01.2020  

 

82. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996 cu 
privire la Consiliul Superior al Magistraturii 
nr. 68 din 21.02.2020 

 



83. Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice 
nr. 94 din 03.03.2020                                                                                                                      

 
84. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea 

nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat – ar.5, 6, 12, 
ș.a.; Legea nr.143/2011 privind controlul spațiului aerian – art.4)  
nr. 120 din 11.03.2020  

 
85. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de credit 

dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare și la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de 

ameliorare a competitivității II (PAC II) 

nr. 141 din 26.03.2020                                                                                                                 
86. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb 

de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre 

Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea 

realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” (credit nr.5858-MD) 

nr. 150 din 06.04.2020                                                                                                                 

87. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind 

transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 

1980 

nr. 151 din 16.04.2020                                                                                                                 

88. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi 

Republica Belarus privind securitatea socială  

nr. 173 din 11.05.2020                                                                                                                 

 

89. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Statutului 

Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM  

nr. 174 din 11.05.2020                                                                                                                 

90. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, 

privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și 

Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în 

domeniul vamal, semnat la Chișinău la 19 iunie 2006, pentru teritoriile 

Aruba, Curaçao și Sint Maarten 

nr. 175 din 11.05.2020                                                                                                                 

91. Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, încheiat prin schimb 
de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre 
Republica Moldova și Oficiul European de Poliție  
nr. 176 din 11.05.2020                                                                                                                 

 

92. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind 
implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19 
nr. 190 din 18.05.2020                                                                                                                 

 



93. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Proiectul 
Învățământul Superior) dintre Republica Moldova și Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare 
nr. 244 din 12.06.2020   
 

94. Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind 
ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor lor, a 
armelor de foc, principalelor lor componente, munițiilor, substanțelor și 
dispozitivelor explozive, care constituie corpuri delicte în cauzele penale, 
semnat la 11 octombrie 2017 
nr. 245 din 12.06.2020   
 

95. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului – art.22; 
Legea nr.134/2008 cu privire la serviciul de Protecției și Pază de Stat – 
art.6; ș.a.) 
nr. 272 din 24.06.2020   
 

 
 

 
 


