
20t6
3 iunie 2016 Nr l5l-155 (5584-5588)

@m@arm
c'e remunerarea muncii, asigurarea medicale pe teritoriul
Republicii Franceze 9i locuinta de serviciu a juri9tilor
secunzi delegati la Grefa Cu4ii Europene a Drepturilor
Omului, conform cuantumului lunar prevezut ln anexa
|r. 2 la Hotenrea Guvernului nr. 277 din 2 mai 2012 ..Cu
p.ivire la delegarea iurigtilor secunzi la Cunea Europeane
a Drepturilor Omului".

PRIM-MINISTRU

ConrrasemneazS:
Vlceprlm-mlnl6tru,
mlnlstrul atacerilor ext€rn€
9i intesrarii europene
lrlnistrul jusrtlel
Mlnlsrrul tlnanlelor
Nr. 653. Chtstnlu. 27 nrt 2o't6.

5. Conditiile si modul de achitare a cheltuielilor de
transport vor fi reqlementate in add€ndumurile la [,4emoran-
dumulde inlelegere, fiind compensate ,u ri9tilor secunzide
cdtre Cunea EuroDeantr a Dreoturilor Omului.

6, Sumele necesare oentru acoDerirea cheltuielilor
specilicate la punctul4 din prezenta hotdfre vor fi prevezute
ln bugetul Ministerului Justitiei.

Pavel FILIP
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1. SUSANU Sorina
2. ROTARI Oleg
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722 HoTARiRE
pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotdrire
a Parlamentului cu privire la aniversarea a 25 de ani
de la proclamarea independentei Republicii Moldova

ntiati

din 27
tehnic

nrul
be

cdrile

Guvernul HOTARA$TE: aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independentei
Se aprobe Si se prezintd Parlamentului Avizul asupra Republicii l',,loldova.

Foiectului de hotdrire a Parlamentului cu privire la

al

Nr.654. Chi5l.tu.27 m.i 2016.

723 HOTARiRE
privind aprobarea proiectului de lege pentru moditicarea
gi completarea unor acte legislative

Guvernul HOTABA$TE: proiectul de lege pentru modificarea 9i completarea unor
Se aprobd sj se prezinta Parlamentului spre examinare acte legislative.

PRIM-MIIiIISTRU

Minisrrul culuril
Minisrrul iustiiiei

PBIM.MINISTRU

Ministrul justitaei
Ministrul tinanlelot
Nr. 655. Chldnlu, 27 mal2015.

PBIM-MII{ISTRU

Ministrul muncii, protectiei

Ministrul llnanlelor
Nr.656. Chitinau,27 n.i 2Ot6.

724 HoTARIRE
cu privire la aprobarea moditicdrilor 9i compbterilor
ce se opereazd in unele hotdriri de Guvern

cuvernul HoTARASTE: 2. cheltuietile ocazionate de ounerea in aDlicare a
1, Se aprobd modificdile Sicompbterib ce se opereaz5 prezentei hotdriri vor fi suportate din contul Si ln limita

h unele holeriri ale Guvernului {se anexeazd). alocatiilor aprobate pentru anul respectiv.

garu,

juri9tii
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Prin Hotdrlrea Guvernului nr'656
din 27 mai 2016

MODIFICtrFILE SI COMPLETIRILE
ce se opereazl in unele hotlriri ale Guvemului

munce in vederea acordSrii sporului pentru vechime in

mu']ce personalului din unitelile bugetare aprobat prin

Hotartrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007
3. Hotdrirea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 

"Privind
aprobarea Regulamentuluicu privire la modulde calcubre
6 oerioadei de munce in vederea acorderii sporului pentru

vdchime ln munce personalului din unitatile bugetare
salarizat in baza Retelei tarifare unice" (Monitorul Oficial

al Republicii l oldova,2007, nr'117_126, art.889)' cu

modificdrile si completdrile ulterioare, se modifictr dupa

1) in titlul 9i partea dispozitivd a hotlririi' precum $iin
titlul Regulamentului, cuvintele ,,salarizat in baza Retela
tariiare unice" se exclud;

2l ln Reoulamenll
aj b orirn-ul alineat, cuvlntele,,{cu exceptla muncitonlo4'

b) la punctLrl 1, cuvintele,,(cu exceptia muncitorilor)
salarizat ln baza Retelei tarifare unice" se exclud;

c) la ounctul 3 alineatul unu, cuvintele ,,9i functionad
administrativi" se substituie cu cuvintele ,, , functionaft
administrativi si muncitorii";

d) la ounctul4, cuvintele ,, m uncitorii un ilelilor bugetare'

e) in anexe la Begulament, cuvintele ,,salariTat in baza

Heteleitarifare unice" se exclud.

1. Hot rirea Guvernului nr' 381 din 13 aprilie 2006 'Cu
orivire la conditiile de salarizare a personalului din unitelile
buoetare" (Monitorul Ofrcial al Republic i Moldova 2006.
nr.66-69. art. +3t), cu modficenle sicompletSrile ulterioare
se modifice 9i se completeazd dupd cum urmeazal

1) Dunctul 6 din Conditiile unice de salarizare a perso_

nalului din unitdtile bugetare:
a) laalineatulunu,cuvintele,,(cuexceptiamuncitorilor)"

b) se comoleteaze cu urmdtorul alineat:

"lncepind cu 1 iunie 2016, de spor pentru vechlme
in munci vor beneticia si angaiatii incadrati in unitatile
buoetare De orofesii de muncitori :-2r la ounctul 12 alrneatul doi din anexa nr.3. dtrptr
cuviitut "premierii" 

se introduc cuvintele "$i acorderii
aiutoftrlui material".

2. La punctul 5 din Hotarirea Guvernului nr'755 din
3 iulie 2006'Cu privire la salarizarea personalului din
uniietrle bugetare specializate h servicii pentru agricultura
alte aervicri neraportate la sfera sociala 9i a personalului

Seruiciului Hidro;eteorologic de Stat" (Monitorul Oficial
al Repubhcii Moldova, 2007, nr'106'111' art 812) cu
moditicarile si comobtarrle ulterioare alineatul doi va avea

urmetorul cuprins:
-Perioada de muncd pentru acordarea sporului pentru

vechime in muncd seva calculain modulstabilit ln Fegula-
mentul cu privire la modul de calculare a perioadei de

725 HOTARIRE
privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege
pentru modificarea 9i completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr' 797-Xlll
din 2 aprilie 1996

cuvernLrl HoTARASTEi Begulamentului Parlamentului' adoptat prin

ie iproOa si se prezintd Parlamentului Avizul asupra nr' 797-xllldin 2 aprilie 1996'

proiectului de lege penku modificarea $i completarea

Guve
Se at

GUV€
Sea

-N(

Legea

PAIM.MII{ISTRU

Mlnistrul just4iei

Nr. 657- chilhau, 27 nal 2016.

726 HOTARiRE
privind aprobarea proiectului de lege
9i Completarea unor acte legislative

pentru modificarea

Guvernut HOTAFTASTET proieclul de lege pentru modificarea $i completarea unor

Se aprobd 9i se prezintd Parlamentului spre examinare acte legislative GUV€

Se al
reg€PRIU-MINISTFU

Mlnistrul atacerilor int€rne
Ministrul iustiliel

.. 65a. chlghlu, 27mal2016.

Pavel FILIP
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