Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 
din                            2006

LISTA
actelor normative care se abrogă

Nr. d/o
Denumirea actului normativ

1
2

Actele  normative emise de Guvern 
1.
Hotărîrea Guvernului nr.408 din 10 iunie 1994 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.7, art.65)
 2.
Hotărîrea Guvernului nr.75 din 2 februarie 1999 "Cu privire la autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.108)
3.
Hotărîrea Guvernului nr.164 din 26 februarie 2001 "Cu privire la măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.201)


Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 
Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr.45 din 22 martie 2005 "Cu privire la aprobarea regulamentelor şi regulilor în domeniul supravegherii sanitare veterinare pentru frontieră şi transport" (nepublicat)

Inspectoratul de Stat de Carantină Fitosanitară
 
Ordinul Inspectoratului de Stat de Carantină Fitosanitară nr.64 din 23 aprilie 2004 "Cu privire la serviciile cu plată prestate de  către Serviciul de stat de carantină fitosanitară" (nepublicat)

Biroul Naţional de Statistică
1.
Ordinul Departamentului de Stat pentru Statistică nr.49 din 5 noiembrie 1992 "Cu privire la Instrucţiunea de aplicare a Legii Republicii Moldova pentru modificarea articolului 1551 din Codul Penal  şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative" (nepublicat)
2.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.14 din 5 februarie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi chestionarelor cercetărilor selective pe agricultură" (nepublicat)
3.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.30 din 18 martie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora  vizînd statistica financiară pentru anul 2004" (nepublicat)
4.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.33 din 22 martie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora  vizînd statistica financiară pentru anul 2004" (nepublicat)
5.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.67 din 21 iunie  2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice  de stat şi a instrucţiunilor vizînd statistica ocrotirii sănătăţii  pentru anul 2005" (nepublicat)
6.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.88 din 29 iunie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat vizînd statistica cîştigurilor salariale ale personalului specificate pe funcţii în octombrie 2005 (ancheta din octombrie a Biroului Internaţional al Muncii)" (nepublicat)
7.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.80 din 27 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor vizînd statistica culturii nr.84 din 27 iulie 2004" (nepublicat)
8.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.87 din 29 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat vizînd statistica muncii pentru anul 2005" (nepublicat)
9.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.90 din 2 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi precizărilor metodologice privind comerţul cu ridicata  pentru anul 2005" (nepublicat)
10.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.91 din 2 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice  de stat şi precizărilor metodologice privind comerţul cu amănuntul pentru anul 2005" (nepublicat)
11.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.92 din 2 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi precizărilor metodologice pentru completarea acestora privind  statistica serviciilor cu plată prestate populaţiei pentru anul  2005" (nepublicat)
12.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.93 din 5 august 2004 "Cu privire la aprobarea instrumentarului observărilor statistice de stat vizînd statistica industriei şi energeticii pentru anul 2005" (nepublicat)
13.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.94 din 6 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica  investiţiilor şi construcţiilor pentru anul 2005" (nepublicat)
14.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.95 din 6 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice şi instrucţiunile pentru completarea lor vizînd statistica transportului, comunicaţiilor şi turismului pentru anul 2005" (nepublicat)
15.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.97 din 9 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica agriculturii şi silviculturii pentru anul 2005" (nepublicat)
16.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.100 din 13 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica financiară pentru anul 2005" (nepublicat)
17.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.132 din 1 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi instrucţiunilor metodologice pentru completarea acestora privind exportul şi importul de servicii, exportul (importul) de energie electrică şi gaz natural pentru anul 2005" (nepublicat)
18.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.139 din 22 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi a indicaţiilor metodice privind completarea acestora vizînd statistica mediului pentru anul 2005" (nepublicat)
19.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.4 din 20 ianuarie 2005 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor vizînd statistica ştiinţei pentru anul 2005" (nepublicat)
20.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.5 din 20 ianuarie 2005 "Cu privire la stabilirea termenului de prezentare a raportului financiar (contabil) de unii agenţi economici din industrie" (nepublicat)
21.
Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie "Cu privire la aprobarea formularelor vizînd statistica ştiinţei" (nepublicat)

Ministerul Afacerilor Interne
 
Hotărîrea Ministerului Afacerilor Interne nr.3 din 12 ianuarie 2000 "Cu privire la prestarea serviciilor contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16, art.56)

Întreprinderea de Stat "Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor" a Ministerului Dezvoltării Informaţionale
 
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.99 din 6 iulie 1999 "Cu privire la tarifele pentru expedierea trimiterilor poştale internaţionale" (nepublicat)

Compania Naţională de Asigurări în Medicină
 
Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.370/177-a din 14 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratament în condiţii de ambulator a persoanelor asigurate" (nepublicat)

Casa Naţională de Asigurări Sociale
 
Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.3 din 31 mai 2004 "Privind aprobarea documentelor REVIND, instrucţiunilor de completare a rapoartelor din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale" (nepublicat)

Serviciul Standardizare şi Metrologie
1.
RG 29-02-50-1996 din 27 iunie 1996 "Regulile privind completarea şi prezentarea listelor de catalogare a producţiei" (nepublicat)
2.
RD-07-105-1996 din 5 noiembrie 1998 "Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" (nepublicat)
3.
PS 29-02-87-1998 din 22 decembrie 1998 "Modul de autorizare a derogărilor de la cerinţele documentelor normative de standardizare" (nepublicat)
4.
PS 29-02-88-1998 din 24 decembrie 1998 "Modul de efectuare a expertizei modelelor de etichete şi a mostrelor de produse alimentare şi alcoolice de tip nou" (nepublicat)
5.
RG 35-02-15:1999 din 26 martie 1999 "Modul de eliberare a autorizaţiilor pentru dreptul de executare a lucrărilor de explozie sau a lucrărilor cu materiale explozive" (nepublicat)
6.
PG 29-02-98-1999 din 26 mai 1999 "Evaluarea organoleptică a calităţii produselor alimentare şi alcoolice" (nepublicat)
7.
RG 29-01-61-1999 din 1 iunie 1999 "Sistemul Naţional de Certificare al Republicii Moldova. Certificarea armelor individuale şi muniţiilor aferente în Republica Moldova. Dispoziţii generale" (nepublicat)
8.
RG 29-02-102:1999 din 29 octombrie 1999 "Înregistrarea de stat a documentelor normative de standardizare" (nepublicat)
9.
RG 35-02-21:1999 din 7 decembrie 1999 "Modul de coordonare a planurilor de executare a lucrărilor miniere şi normativele de pierderi şi diluare a minereurilor în timpul extragerii acestora" (nepublicat)
10.
PS 29-05-106:2000 din 1 iunie 2000 "Modul de certificare a produselor pirotehnice" (nepublicat)
11.
RG 29-03-108:2000 din 26 iunie 2000 "Controlul metrologic de stat asupra cantităţii mărfurilor înstrăinate la efectuarea operaţiunilor comerciale" (nepublicat)
12.
RG 35-01-27:2000 din 13 octombrie 2000 "Modul de elaborare şi prezentare a declaraţiei securităţii industriale" (nepublicat)
13.
RG 35-01-28:2000 din 13 octombrie 2000 "Reguli privind expertiza declaraţiei securităţii industriale" (nepublicat)
14.
RG 29-01-118:2001 din 26 aprilie 2001 "Sistemul Naţional de Certificare. Certificarea produselor alimentare şi materiei prime alimentare" (nepublicat)
15.
RG 29-01-113:2000 din 1 mai 2001 "Sistemul Naţional de Certificare. Tratarea contestaţiilor" (nepublicat)
16.
SM 8-20 din 1 iunie 2002 "Sistemul Naţional de metrologie. Acreditarea serviciilor de metrologie pentru dreptul de atestare a procedurilor de măsurare" (nepublicat)
17.
SM 45-3:2001 din 6 iunie 2001 "Sistemul Naţional de Certificare al Republicii Moldova. Certificarea serviciilor. Principii generale" (nepublicat)
18.
RG 29-01-134:2002 din 9 decembrie 2002 "Sistemul Naţional de Certificare. Certificarea instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele industriale periculoase" (nepublicat)
19.
PS 29-01-135:2002 din 26 decembrie 2002 "Sistemul Naţional de Certificare. Perceperea defalcărilor în mărime de 5% de la efectuarea lucrărilor entităţilor care activează în cadrul sistemului naţional de certificare şi sistemului naţional de metrologie al Republicii Moldova" (nepublicat)
20.
RG-RD 10-98:2003 din 15 mai 2003 "Indicaţii metodice de efectuare a verificării tehnice a ascensoarelor pentru pasageri, spitale şi încărcături" (nepublicat)
21.
RG 29-06-140:2003 din 18 iulie 2003 "Modul de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate în activităţile de standardizare, metrologie şi certificare" (nepublicat)
22.
RG 29-01-146:2004 din 14 iulie 2004 "Principiile şi Metodologia evaluării conformităţii. Multiplicarea şi circulaţia pe piaţă a certificatelor de conformitate şi a declaraţiilor de conformitate" (nepublicat)
23.
Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.1566-M din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.150-155, art.293)



Serviciul Vamal
1.
Indicaţii metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru proceduri vamale, aprobate prin ordinul nr.15-O din 9 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.57-58, art.169)
2.
Ordinul Departamentului Vamal nr.115-O din 12 mai 2003 "Cu privire la aprobarea modului de declarare periodică a mărfurilor introduse în/scoase din zonele economice libere" (nepublicat)
3.
Ordinul Departamentului Vamal nr.108-O din 4 iunie 2003 "Referitor la aprobarea Regulamentului privind vămuirea mărfurilor cu aplicarea controlului vamal selectiv" (nepublicat)
4.
Ordinul Departamentului Vamal nr.246-O din 31 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova" (nepublicat)

Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile
1.
Ordinul nr.156 din 22 decembrie 1998 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de certificare a întreprinderilor pentru prestarea serviciilor la sol (ground handling) pe aeroporturile din Republica Moldova" (nepublicat)
2.
Ordinul nr.4 din 5 ianuarie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de certificare a întreprinderilor pentru prestarea serviciilor "duty free" în aviaţia civilă din Republica Moldova" (nepublicat)
3.
Ordinul nr.162 din 29 decembrie 1999 "Cu privire la reglementarea monopolurilor în domeniul aviaţiei civile" (nepublicat)

Ministerul Transporturilor şi Gospodăririi Drumurilor
1.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.7 din 22 ianuarie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea, completarea şi controlul utilizării Carnetului Foii de Parcurs (CFP) pentru transporturile internaţionale ocazionale de călători" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.153)
2.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.275 din 4 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor pentru traficul auto internaţional" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.153)
3.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.292 din 27 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea preţurilor autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.356)
4.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.4 din 13 ianuarie 2004 "Privind aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la modul de eliberare a Permisului de activitate pe traseu" (nepublicat)
5.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.161 din 9 septembrie 2004 "Cu privire la instituirea Comisiei de examinare a personalului din transport. Aprobarea Regulamentului de examinare a personalului din domeniul transporturilor auto" (nepublicat)
6.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.200 din 25 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de repartizare şi utilizare a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor Transporturilor (CEMT)" (nepublicat)
7.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.74 din 18 aprilie 2005 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la clasificarea autocarelor pe stele" (nepublicat)
8.
Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.75 din 18 aprilie 2005 "Cu privire la eliberarea carnetului Foii de parcurs (CFP)" (nepublicat)

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
1.
Правила охраны поверхностных вод (типовые положения) din 21 ianuarie 1991 г. (nepublicate)
2.
Indicaţiile metodice ale Inspectoratului Ecologic de Stat din 13 octombrie 1994 "Privind organizarea şi efectuarea controlului asupra utilizării şi protecţiei resurselor acvatice" (nepublicate)
3.
Ordinul Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător nr.2 din 18 februarie 1997 "Cu privire la legiferarea listei de documente în domeniul protecţiei mediului" (nepublicat)
4.
Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale din 3 iulie 2004 "Regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat" (nepublicat)
5.
Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.5 din 17 ianuarie 2005 "Regulamentul laboratorului ecologic central" (nepublicat)
6.
CS 001-96 Clasificatorul statistic al deşeurilor al Departamentului Statisticii al Republicii Moldova (nepublicat)
7.
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухо-охранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям, 1984, Госкомгидромет (nepublicată)
8.
Методика расчета предельно допустимых сбросов а (ПОС) веществ в водные объекты со сточными водами. Госкомприроды СССР. Всесоюзный научно-Исследовательнный Институт по охране вод-ВНИИВО Харьков 1990 (nepublicată)
9.
Инструкция установление допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Минтранса УССР (nepublicată)
10.
Макет проекта предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водотоки с поверхностным (дождевым) стоком с территорий предприятий и методические рекомендации по их расчету применительно к территории Республики Молдова, 1995 Государственный концерн "Аква" НИИ водных проблем и мелиорации (nepublicat)

Agenţia Agroindustrială „Moldova Vin”
1.
Ordinul Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" nr.20 din 22 martie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului сu privire la modul de elaborare a documentaţiei tehnologice şi normative pentru fabricarea produselor vinicole, alcoolice, berii şi băuturilor nealcoolice" (nepublicat)
2.
Ordinul Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" "Privind aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Comisiei Centrale de degustare pentru aprecierea calităţii produselor vinicole, alcoolice, berii şi băuturilor nealcoolice" (nepublicat)

Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
1.
Hotărîrea medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.03-00 din 6 august 2001 "Cu privire la ratificarea unor acte normative pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.104-105, art.257)
2.
Ordinul ministrului sănătăţii nr.271 din 7 octombrie 2002 "Cu privire la statistica farmaceutică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.20-22, art.30)
3.
Ordinul ministrului sănătăţii nr.137 din 6 mai 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea unităţilor medico-sanitare private şi coordonarea activităţilor lor de către organele sănătăţii teritoriale" (nepublicat)
4.
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate "Standarde de bază de evaluare pentru întreprinderile farmaceutice" (nepublicate)
5.
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate "Standarde de bază de evaluare şi acreditare pentru instituţiile medico-sanitare private" (nepublicate)


