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LISTA 
actelor normative abrogate

Nr.
d/o
Denumirea actului normativ

1
2
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare


Hotărîrea Guvernului nr. 1583 din 29 decembrie 2003 ”Privind importul şi utilizarea subproduselor comestibile de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art. 55)
	

Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare din 15 ianuarie 2002 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Inspectoratului de Stat pentru Produsele Cerealiere şi de Panificaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 42-45, art. 145)
	

Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor din 4 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99, art. 228)
	

Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 17 din 29 ianuarie 2004 ”Cu privire la importul şi utilizarea subproduselor comestibile de origine animală” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 27 din 23 februarie 2004 ”Cu privire la aprobarea actelor normative, care reglementează activitatea Inspectoratului de Stat pentru Seminţe” (nepublicat)
	

Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor veterinare de stat din Republica Moldova din 24 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art. 124)
	

Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare  nr. 66 din 31 martie 2004 ”Cu privire la atestarea gospodăriilor semincere” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 3 din 6 ianuarie 2005 (nepublicat)

Inspectoratul de Stat pentru supravegherea Tehnică ”Intehagro”


Hotărîrea Guvernului nr.378 din 22 iunie 1993 ”Privind aprobarea Statutului veterinar al Republicii Moldova” (nepublicată)

Ordinul ”Cu privire la tarifele ”Intehagro”” (nepublicat)

Ordinul ”Cu privire la aprobarea tarifelor Staţia de stat pentru încercarea maşinilor” (nepublicat)

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale


Hotărîrea Guvernului nr.745 din 3 noiembrie 1995 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectelor acvatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art. 51)
	

Regulamentul de eliberare a autorizaţiei de gospodărire a apelor, aprobat prin ordinul Departamentului Protecţie a Mediului Înconjurător din 26 mai 1997 (nepublicat)
	

Regulamentul cu privire la procedura de sistare a activităţii de producere şi sigilare a obiectelor şi întreprinderilor, aprobat prin ordinul ministrului mediului si amenajării teritoriului din 1 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.130-132, art. 237)
	

Regulamentul Postului Controlului Ecologic şi Diagnosticare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin ordinul ministrului mediului si amenajării teritoriului din 20 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.112-114, art. 319)

Biroul Naţional de Statistică


Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.31 din 13 martie 2002 ”Despre aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare (speciale) în Departamentul Statistică şi Sociologie şi în organele teritoriale” (nepublicat)

Ministerul Finanţelor


Dispoziţia Guvernului nr.185 din 15 mai 1995 ”Privind investirea Vistieriei de Stat cu dreptul de a primi în Fondul de stat resturi şi deşeuri de la întreprinderi şi organizaţii din ţară în conţinutul cărora metalele preţioase constituie peste 50 la sută” (nepublicată)
	

Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.9 din 28 ianuarie 2002 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul pentru masurile preventive ale organizaţiilor de asigurare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 40-42, art. 94)

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat


Circulara Ministerului Finanţelor nr.(17-13-03/1-2176)27 din 7 mai 2002 ”Privind trecerea în cont a accizelor pentru unele mărfuri supuse accizelor” (Contabilitate şi Audit, 2002, nr.6, art. 100)
	

Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind acordarea scutirii de plata impozitului pe venit a agenţilor economici, în capitalul social al căror cota-parte a investiţiilor străine depăşeşte suma echivalentă cu 1 milion dolari SUA, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.25/5 din 30 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art. 418)
	

Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit în mărime de 50% a întreprinderilor în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA şi peste 50% din venitul brut al cărora se constituie din comercializarea produselor (lucrărilor, serviciilor) de fabricaţie proprie, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 3 din 5 decembrie 2003 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2003, nr.254-261, art. 363)
	

Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit a întreprinderilor în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane de dolari SUA, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.6 din 21 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.105-107, art. 231)

Ministerul Industriei şi Infrastructurii


Hotărîrea Guvernului nr.490 din 17 iulie 1995 ”Despre aprobarea Concepţiei actualizării Sistemului naţional de documente normative în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr.50, art. 394)
	

Regulamentul provizoriu privind modul de stabilire a costului construcţiei şi de efectuare a calculelor pentru executarea lucrărilor de antrepriză între beneficiari şi antreprenori în condiţiile liberalizării preţurilor, aprobat prin ordinul Departamentului Arhitectură şi Construcţii nr.10-a din 3 iunie 1994 (nepublicat)
	

Hotărîrea Colegiului Departamentului Arhitectură şi Construcţii nr.15 din 29 iunie 1995 ”Recomandări metodice provizorii cu privire la modul determinării preţurilor contractuale pentru lucrările de proiectare şi prospecţiuni pentru construcţie şi expertiza documentaţiei de proiect şi deviz în condiţiile liberalizării preţurilor” (nepublicate)
	

Hotărîrea Colegiului Departamentului Arhitectură şi Construcţii nr.14-B din 28 iunie 1996 ”Ordinea de suspendare şi sistare a construcţiei şi lucrărilor de proiectare şi prospecţiuni pentru construcţia neînfăptuită”, aprobată prin hotărîrea Colegiului Departamentului Arhitectură şi Construcţii (nepublicată) 
	

Ordinul ministrului industriei nr.101 din 28 decembrie 2001 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de livrare a deşeurilor” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.238 din 26 noiembrie 2002 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare ale Inspecţiei de Stat în Construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.38-39, art. 58)
	

Ordinul Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului din 23 decembrie 2004 ”Privitor la aprobarea unor instrucţiuni cu privire la organizarea şi efectuarea expertizei tehnice a construcţiilor şi Regulamentului cu privire  la expertul tehnic atestat în construcţii” (nepublicat)
	

Ordinul Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.48 din 25 februarie 2005 ”Cu privire la aprobarea nomenclatoarelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art. 126)
	

Hotărîrea Colegiului Departamentului Arhitectură şi Construcţii nr.4 din 10 martie 2005 ”Cu privire la Indicaţiile metodice privind modul de stabilire a cheltuielilor pentru întreţinerea beneficiarului în construcţie” (nepublicată)
	

Ordinul Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.61 din 15 martie 2005 ”Cu privire la aprobarea explicaţiilor metodice privind implementarea în practică a modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă” (nepublicat)
	

Ordinul Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.99 din 28 aprilie 2005 ”Cu privire la aprobarea explicaţiilor metodice privind determinarea valorii de deviz a utilajelor instalaţiilor sanitare” (nepublicat)
	

Ordinul Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.102 din 3 mai 2005 ”Cu privire la aprobarea coeficienţilor la normele de manoperă şi funcţionare a utilajelor de construcţii pentru condiţii, ce diferă de cele normale la executarea lucrărilor de montare a utilajelor şi de reglare-demarare” (nepublicat)

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru


Regulamentul cu privire la modul de licenţiere a activităţii în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi prospecţiunilor tehnice pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin ordinul din 23 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.16, art. 17)
	

Regulamentul privind modul de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei şi cartografiei, aprobat prin ordinul nr. 264 din 21 noiembrie 2003 (nepublicat)
	

Regulamentul privind certificarea inginerilor cadastrali, aprobat prin ordinul nr.35 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art. 185)
	

Instrucţiunea privind supravegherea geodezică de stat în Republica Moldova (nepublicată)

Ministerul Afacerilor Interne


Hotărîrea Guvernului nr. 521 din 19 iulie 1994 ”Cu privire la prestarea serviciilor cu plată de către Poliţia Rutieră şi Serviciul înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorului auto al Departamentului evidenţă şi documentare a populaţiei ale Ministerului Afacerilor Interne” (nepublicată)
	

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 246 din 11 iulie 2002 ”Cu privire la aprobarea regulamentelor Direcţiei Generale Pază de Stat a M.A.I., Direcţiei Pază de Stat a mun. Chişinău, Regulamentul-tip al subdiviziunii teritoriale a Serviciului Pază de Stat D.G.P.S. M.A.I. şi fişelor de post ale conducătorilor acestora” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 106 din 24 martie 2003 ”Cu privire la organizarea parcării a unităţilor de transport reţinute în flagrant delict de către colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3 ef din 21 noiembrie 2003 ”Cu privire la organizarea parcării contra plată în Centrul tehnic şi transport al Departamentului Logistică, Administrare şi Dezvoltare al M.A.I.” (nepublicat)

Departamentul Situaţii Excepţionale
al Ministerului Afacerilor Interne

	

Ordinul nr. RSCI. 01-98 din 28 aprilie 1998 ”Regulile de apărare împotriva incendiilor în timpul desfăşurării lucrărilor de artificii” (nepublicat)
	

Ordinul nr. RAÎI din 25 decembrie 1998 ”Regulile de apărare împotriva incendiilor pentru clădiri unde sînt amplasate săli de expoziţie” (nepublicat)
	

Directiva Vice-Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.2/500 din 15 noiembrie 2000 ”Cu privire la organizarea protecţiei muncitorilor, salariaţilor şi populaţiei de la acţiunea substanţelor radioactive şi substanţelor puternic toxice (SPT)” (nepublicată)
	

Directiva Vice-Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.84 din 3 aprilie 2003 ”Cu privire la casarea edificiilor de protecţie, utilajului lor şi altor bunuri materiale ale protecţiei civile uzate, raportate la mijloacele (fondurile ) fixe” (nepublicată) 
	

Ordinul nr. 53 din 12 martie 2004 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire  la modul de evidenţă statistică de stat a incendiilor şi consecinţelor cauzate de incendii în Republica Moldova” (nepublicat)
	

Ordinul din 22 martie 2004 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind colaborarea dintre organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor şi Inspectoratul Energetic de Stat” (nepublicat)
	

Instrucţiunea privind evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor şi supravegherea după starea lor pe teritoriul Republicii Moldova din 28 aprilie 2004 (nepublicată)
	

Instrucţiunea privind stingerea incendiilor la obiectivele energetice ale Republicii Moldova din 29 aprilie 2004 (nepublicată)
	

Directiva Vice-Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 120-d din10 decembrie 2004 ”Cu privire la modul de perfecţionare a protecţiei muncitorilor, funcţionarilor şi populaţiei contra substanţelor puternic toxice şi radioactive” (nepublicată)
	

Ordinul nr. 58 din 21 martie  2005 ”Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Reglementărilor tehnice ”Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova (RT DSE 1.01-2005)” (nepublicat)

Camera de Licenţiere


Ordinul 29-g din 2 iulie 2002 ”Cu privire la mijloacele extrabugetare ale Camerei de Licenţiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 146-148, art. 333)

Ministerul Economiei şi Comerţului


Hotărîrea Guvernului nr.414 din 19 iunie 1995 ”Cu privire la măsurile de intensificare a rolului organelor administraţiei publice locale în reglementarea procesului comercial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.45-46, art. 337)
	

Hotărîrea Guvernului nr.445 din 28 iunie 1995 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei inspectoratului de stat pentru comerţ şi protecţia drepturilor consumatorilor a Ministerului Industriei şi Comerţului al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.48-49, art. 360) 
	

Hotărîrea Guvernului nr.792 din 4 august 2000 ”Privind confirmarea legalităţii provenienţei mărfurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art. 888)
	

Hotărîrea Guvernului nr.429 din 26 aprilie 2004 ”Despre aprobarea Regulamentului cu privire  la modul de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor în Condica de sugestii şi reclamaţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art. 571)
	

Hotărîrea nr. 1 din 20 ianuarie 1994 ”Cu privire la includerea agenţilor economici în  Registrul de Stat al agenţilor economici – monopolişti, ce activează pe piaţa Republicii Moldova” (nepublicată)
	

Hotărîrea nr. 2 din 15 aprilie 1994 ”Privind introducerea unor completări în anexa nr.1 a hotărîrii Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor nr.1/12 din 20 ianuarie 1994” (nepublicată)
	

Hotărîrea nr. 3 din 1 iunie 1994 ”Privind introducerea unor completări în anexa nr.1 a hotărîrii Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor nr. 1/12 din 20 ianuarie 1994» (nepublicată)
	

Hotărîrea nr. 4 din 14 iulie 1994 ”Privind introducerea unor modificări şi completări în Registrul de Stat al agenţilor economici – monopolişti, ce activează pe piaţa Republicii Moldova” (nepublicată)
	

Hotărîrea comună a Ministerului Economiei nr. 13 din 3 octombrie 1994 şi a Ministerului Finanţelor nr.4/74 din 14 iunie 1994 ”Privind introducerea unor modificări în Registrul de Stat al agenţilor economici – monopolişti, ce activează pe piaţa Republicii Moldova” (nepublicată)
	

Ordinul nr. 29 din 30 ianuarie 2001 ”Cu privire la excluderea S.A. ”Floarea Soarelui” şi S.A. „Viorica Cosmetic” din Registrul de Stat al agenţilor economici – monopolişti, ce activează pe piaţa Republicii Moldova” (nepublicat)
	

Ordinul nr. 19 din 5 iunie 2001 ”Cu privire la Registrul de Stat al agenţilor economici – monopolişti, ce activează pe piaţa Republicii Moldova” (nepublicat)
	

Ordinul nr.57 din 21 decembrie 2001 ”Cu privire la aprobarea actelor normative ce reglementează activitatea agenţilor economici din sfera alimentaţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.21-22, art. 43)
	

Ordinul nr. 42 din 20 august 2002 ”Cu privire la Registrul de Stat al agenţilor economici – monopolişti, ce activează pe piaţa Republicii Moldova” (nepublicat)

Casa Naţionala de Asigurări Sociale


Regulamentul cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus al contribuţiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii si alte recompense, conform art. 22 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, procesul-verbal nr.1 din 15 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.187)

Ordinul CNAS nr.104-A din 18 martie 2005 ”Cu privire la aprobarea formularului darii de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (F-4BASS) şi instrucţiunii despre completarea ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.62-64, art.224)

Ministerul Culturii şi Turismului


Regulamentul cu privire la modul de acumulare şi utilizare a veniturilor obţinute din plăţile pentru expertiza bunurilor culturale şi eliberarea autorizaţiilor (nepublicat)

Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor


Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 268 ”Cu privire la aprobarea preţurilor provizorii pentru elaborarea paşaportului rutei suburbane, interurbane şi internaţionale” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 117 din 23 iulie 1999 ”Cu privire la tarifele pentru traficul de călători cu autobuze” (nepublicat)
	

Tarifele de realizare a ”Carnetului de corespundere pentru vehicul”, ”Permisului de activitate pentru traseu” şi alte lucrări realizate de Î.S. „Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători” la cererea operatorilor de transport, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor din 6 iulie 2000 (nepublicate)
	

Ordinul Administraţiei de Stat a Transportului Auto şi Naval (ASTAN) nr. 1 din 6 septembrie 2001 ”Privind aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la modul de eliberare a Carnetului de corespundere pentru vehicul” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 8 din 22 ianuarie 2002 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind eliberarea şi utilizarea listelor de control pentru transporturile internaţionale de călători” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.213 din 1 august 2002 ”Cu privire la aprobarea reglementărilor de bază privind navigaţia pe rîul Prut şi regulile de respectare a regimului de frontieră” (nepublicat)

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 251 din 31 octombrie 2002 ”Cu privire la instituirea Comisiei de examinare a personalului din transport. Calcularea preţului de cost de examinare şi eliberare a certificatelor experţilor staţiilor de testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora” (nepublicat)
	

Tarifele pentru efectuarea testării tehnice obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora la staţiile de testare tehnică, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor din 11 decembrie 2002 (nepublicate)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 290 din 26 decembrie 2002 ”Privind executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999; aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a procedurii de autorizare a staţiilor de testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 149 din 4 august 2003 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea staţiilor de reparare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport auto şi a Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a procedurii de acreditare a staţiilor de certificare a unităţilor de transport” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 155 din 2 septembrie 2003 ”Cu privire la executarea Hotărîrii Guvernului nr. 672 din 8 mai 2002 (ADR) şi a prevederilor Conferinţei Europene a Miniştrilor Transporturilor (CEMT). Aprobarea Regulamentului cu privire  la modul de desfăşurarea a procedurii de acreditare a staţiilor de certificare a unităţilor de transport” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 181 din 4 noiembrie 2003 ”Cu privire la instituirea Comisiei de acreditare a centrelor de instruire a personalului din transport. Aprobarea Regulamentului de acreditare a centrelor de instruire şi reciclare a personalului din domeniul transportului auto” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 196 din 4 decembrie 2003 ”Cu privire la aprobarea preţului unei autorizaţii eliberate staţiilor de reparare şi deservire  tehnică a mijloacelor de transport auto” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 174 din 12 octombrie 2004 ”Cu privire la aducerea în concordanţă a tarifelor de transport auto de călători” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr. 201 din 25 noiembrie 2004 ”Cu privire la aprobarea preţurilor autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetului de drum şi autocolantelor” (nepublicat)
	

Ordinul Î.S. ”Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători” nr. 41 din 10 martie 2003 ”Cu privire la aprobarea preţului de cost de autorizare (acreditare) a staţiilor de testare (certificare) tehnică a autovehiculelor şi preţului de cost de nostrificare a certificatelor internaţionale pentru experţii din transport” (nepublicat)
	

Ordinul Î.S. ”Centrul de Reglementări şi Testări” nr. 142 din 22 decembrie 2003 ”Cu privire la stabilirea preţului de eliberare a ”Listei de control”” (nepublicat)

Ordinul Î.S. ”Centrul de Reglementări şi Testări” nr. 42 din 4 februarie 2004 ”Cu privire la aprobarea preţului de eliberare a ”Indicatorului rutei” ” (nepublicat)

Ordinul Î.S. ”Centrul de Reglementări şi Testări” nr 85 din 30 iunie 2004 ”Cu privire la stabilirea preţului de eliberare a biletelor de călătorie şi a borderourilor de evidenţă a biletelor de călătorie” (nepublicat)

Ordinul Î.S. ”Centrul de Reglementări şi Testări” nr. 45 din 9 martie 2005 ”Cu privire la stabilirea preţului de eliberare la ”Oralul circulaţiei” şi ”Schema rutei” (nepublicat)

Ordinul ÎS ”Centrul de Reglementări şi Testări” nr. 46 din 9 martie 2005 ”Cu privire la stabilirea plăţii pentru examinarea mijlocului de transport” (nepublicat)

Ordinul Î.S. ”Centrul de Reglementări şi Testări” nr. 51 din 18 martie 2005 ”Cu privire la aprobarea plăţii pentru examinarea actelor depuse pentru deschiderea (modificarea) curselor şi atribuirea dreptului de deservire a acestora” (nepublicat)

Ministerul Sănătăţii 


Hotărîrea Guvernului nr.596 din 1 iulie 1997 ”Cu privire la omologarea şi certificarea de stat a tehnicii şi articolelor de uz medical” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.49-50, art. 531)
	

Hotărîrea Guvernului ”Cu privire la intensificarea activităţii de protejare a consumatorilor nr.1297 din 27 noiembrie 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1347)
	

Normativele provizorii a conţinutului de nitraţi în produsele de origine vegetală al RSSM, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 7 din 22 noiembrie 1989 (nepublicate)
	

Cerinţele sanitare provizorii cu privire la amplasarea, amenajarea şi întreţinerea fermelor, gospodăriilor zootehnice, avicole mici şi de creştere a fiarelor în condiţii particulare şi cooperatiste pe teritoriul Moldovei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1-1992, din 3 decembrie 1992 (nepublicate)
	

Regulamentul provizoriu cu privire la spaţiul, amplasarea şi extinderea unităţilor farmaceutice în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii din 16 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art. 220)
	

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 113 din 4 mai 2000 ”Cu privire la eliberarea licenţelor pentru import, export a produselor utilizate în medicină” (nepublicat)
	

Ordinul ministrului sănătăţii nr.241 din 20 august 2004 ”Cu privire la autorizare şi înscrierea în registrul de Stat al tehnicii/articolelor de uz medical” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art. 462)

Agenţia Agroindustrială ”Moldova-Vin”


Ordinul nr. 44 din 8 august 2003 ”Privind mărimea plăţilor pentru folosirea mărcilor-proprietate a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art. 262)





