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H O T   R Î R E 
pentru aprobarea proiectului de lege cu privire 
la gazele naturale 

În vederea respect rii condi!iilor de aderare a Republicii 
Moldova la Tratatul Comunit !ii Energetice al Europei de 
Sud-Est, Guvernul HOT"R"#TE: 

Se aprob  $i se prezint  Parlamentului spre examinare 
proiectul de lege cu privire la gazele naturale.     

PRIM-MINISTRU  Vladimir FILAT  

Contrasemneaz!: 
Viceprim-ministru, ministrul economiei  Valeriu Lazar 
Ministrul justi"iei  Alexandru T!nase 

Nr. 746. Chi#in!u, 23 noiembrie 2009.
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H O T   R Î R E
cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea #i func"ionarea Ministerului Tineretului #i 
Sportului, structurii #i efectivului-limit! ale aparatului 
central al acestuia

În temeiul Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la 
Guvern (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2000, nr. 131-133, art.1018), cu modific rile $i complet rile 
ulterioare, $i Hot rîrii Guvernului nr. 597 din 21 octombrie 
2009 „Privind unele m suri de executare a Legii nr. 21-XVIII 
din 18 septembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr. 157, art. 663), Guvernul HOT"R"#TE:

1. Se aprob :
Regulamentul privind organizarea $i func!ionarea Minis-

terului Tineretului $i Sportului, conform anexei nr. 1;
Structura aparatului central al Ministerului Tineretului $i 

Sportului, conform anexei nr. 2;

Lista institu!iilor din subordinea Ministerului Tineretului 
$i Sportului, conform anexei nr. 3;

Lista întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul 
Tineretului $i Sportului, conform anexei nr. 4.

2. Se stabile$te efectivul-limit  al aparatului central al 
Ministerului Tineretului $i Sportului în num r de 36 unit !i 
(cu excep!ia personalului auxiliar $i de deservire), cu un fond 
anual de retribuire a muncii conform legisla!iei în vigoare.

3. Ministerul Tineretului $i Sportului are doi vicemini$tri $i 
un Consiliu colegial constituit din 15 membri, a c rui compo-
nen!  nominal  este aprobat  de Guvern. 

4. Se abrog  unele hot rîri de Guvern, conform anexei 
nr. 5.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemneaz!:
Viceprim-ministru Ion Negrei
Ministrul tineretului #i sportului  Ion Cebanu 
Ministrul educa"iei Leonid Bujor 
Ministrul finan"elor  Veaceslav Negru"a 

Nr. 766. Chi#in!u, 26 noiembrie 2009.
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             Anexa nr. 1
la Hot rîrea Guvernului nr.766
din  26 noiembrie  2009

REGULAMENTUL
privind organizarea #i func"ionarea
Ministerului Tineretului #i Sportului

Capitolul I. Dispozi"ii generale
1. Regulamentul privind organizarea $i func!io-

narea Ministerului Tineretului $i Sportului (în continuare 
– Regulament) stabile$te misiunea, func!iile de baz , 
atribu!iile, drepturile $i organizarea activit !ii Ministerului 
Tineretului $i Sportului.

2. Ministerul Tineretului $i Sportului (în continuare 
– Minister) este organul central de specialitate al adminis-
tra!iei publice care elaboreaz  $i promoveaz  politica 
statului în domeniul tineretului $i sportului.

3. Ministerul este persoan  juridic , dispune de $tampil  
cu Stema de Stat a Republicii Moldova $i conturi  trezo-
reriale.

4. În activitatea sa Ministerul se conduce de Consti-
tu!ia Republicii Moldova, legile $i hot rîrile Parlamentului, 
decretele Pre$edintelui Republicii Moldova, ordonan!ele, 
hot rîrile $i dispozi!iile Guvernului, acordurile interna!i-

onale la care Republica Moldova este parte, precum $i de 
prezentul Regulament.

Capitolul II. Misiunea, func"iile de  baz!,
atribu"iile #i drepturile Ministerului

5. Misiunea Ministerului const  în elaborarea $i imple-
mentarea politicii na!ionale în domeniul tineretului $i 
sportului, determinarea orient rilor strategice de dezvoltare 
$i modernizare continu  a sistemului institu!ional din 
domeniu, crearea condi!iilor de participare a tinerilor în 
via!a politic , economic , social  $i cultural  a ! rii, promo-
varea culturii fizice $i sportului, formarea $i dezvoltarea 
profesional  a resurselor umane din sistemul tineretului 
$i sportului.

6. Func!iile de baz  ale Ministerului sînt:
1) elaborarea, promovarea $i asigurarea realiz rii 

politicilor statului în domeniul tineretului, culturii fizice $i 
sportului;

PARTEA II
Hot!rîri ale Guvernului Republicii Moldova
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2) planificarea   strategic ,   analiza,   monitorizarea $i 
evaluarea politicilor elaborate, examinarea multilateral  a 
impactului social, economic, financiar etc. al acestora;

3) elaborarea $i aplicarea eficient  a mecanismelor de 
creare $i dezvoltare a serviciilor sociale pentru tineri; 

4) evaluarea $i monitorizarea accesului $i calit !ii servi-
ciilor pentru tineri $i adoptarea m surilor de îmbun t !ire 
a acestora;

5) racordarea politicilor de tineret $i sport autohtone la 
priorit !ile $i necesit !ile de integrare european  a ! rii;

6) asigurarea form rii $i perfec!ion rii preg tirii profe-
sionale a speciali$tilor din domeniul tineretului $i sportului 
prin conlucrarea în acest scop cu institu!iile $i organismele 
de specialitate din !ar  $i din str in tate;

7) reglementarea, în condi!iile legii, a modului de organizare 
$i func!ionare a sistemului de servicii pentru tineret;

8) elaborarea, independent sau în colaborare cu alte 
institu!ii $i organiza!ii, cercet rilor $i studiilor în problemele 
tineretului $i sportului;

9) asigurarea unui cadru adecvat pentru protec!ia social  
a tinerilor $i a familiilor tinere;

10) cooperarea cu autorit !ile administra!iei publice 
locale cu privire la dezvoltarea $i implementarea strategiilor 
locale în domeniul tineretului $i sportului;

11) coordonarea activit !ii $i colaborarea cu organiza-
!iile de tineret $i sport na!ionale $i interna!ionale în scopul 
promov rii politicilor în domeniu;

12) colaborarea cu alte autorit !i publice centrale $i 
cu autorit !ile administra!iei publice locale, cu societatea 
civil  pentru realizarea misiunii Ministerului $i politicilor de 
tineret $i sport;

13) asigurarea aplic rii actelor legislative $i altor acte 
normative din domeniul s u de activitate în limitele compe-
ten!ei sale;

14) reprezentarea intereselor statului în diferite 
organisme interna!ionale, în conformitate cu acordurile 
interna!ionale $i cu alte în!elegeri stabilite în domeniul 
tineretului $i sportului, în limitele împuternicirilor acordate 
de Guvern conform legisla!iei.

7. Pentru realizarea func!iilor de baz  ce îi revin, Minis-
terul exercit  urm toarele atribu!ii:

1) asigur  elaborarea strategiilor de punere în aplicare 
a Programului de guvernare $i propune Guvernului politici 
în domeniul tineretului $i sportului;

2) coordoneaz  $i monitorizeaz  realizarea programelor 
de stat în domeniul tineretului $i sportului;

3) faciliteaz  crearea cadrului normativ adecvat, stabi-
lirea de contacte interna!ionale directe dintre organiza!iile 
de tineret $i sport, în vederea cunoa$terii reciproce $i 
realiz rii de programe comune;

4) avizeaz  strategii $i programe na!ionale de diminuare 
a ratei $omajului în mediul tinerilor, de participare a tinerilor 
la luarea deciziilor, de informare $i promovare a educa!iei 
pentru s n tate, de prevenire a consumului de droguri $i 
de incluziune a tinerilor;

5) exercit  supravegherea $i controlul privind respec-
tarea de c tre structurile de tineret $i sport a dispozi!iilor 
legale $i a prevederilor cuprinse în statutele $i documentele 
de constituire ale acestora;

6) colaboreaz  cu Consiliul consultativ pe tineret $i sport, 
cu alte structuri din domeniu legal constituite $i semneaz  
acorduri de colaborare cu organiza!iile neguvernamentale 
de tineret $i sport din !ar ;

7) elaboreaz  criteriile de finan!are a proiectelor propuse 
de organiza!iile neguvernamentale de tineret $i sport, 
conform priorit !ilor de dezvoltare a domeniului tineretului 
$i sportului;

8) elaboreaz  planul strategic de cheltuieli în domeniul 
tineretului $i sportului;

9) în condi!iile legisla!iei în vigoare finan!eaz  ac!iuni 
destinate tineretului $i sportului, în baza programelor 
aprobate, sus!ine financiar ac!iunile organiza!iilor din 
domeniu care corespund priorit !ilor prev zute de Minister; 
încheie contracte de realizare a programelor $i ac!iunilor 
de tineret $i sport cu institu!ii publice $i persoane fizice $i 
juridice;

10) în limita aloca!iilor aprobate sus!ine, pe baza 
contractelor de colaborare, activit !ile federa!iilor sportive 
na!ionale, c rora le-a fost recunoscut  utilitatea public , 
conform legisla!iei în vigoare;

11) instituie $i monitorizeaz  activitatea re!elei de servicii 
de informare, consultan!  $i documentare pentru tineret;

12) faciliteaz  crearea centrelor de tineret $i sport $i a 
altor structuri ce presteaz  servicii tinerilor;

13) coordoneaz  activitatea structurilor statale de tineret 
$i sport din teritoriu, acord  ajutor organizatoric $i logistic 
în activitatea acestora;

14) în conformitate cu prevederile legisla!iei în vigoare, 
elaboreaz  $i realizeaz  programe de preg tire profesional  
$i cursuri de perfec!ionare a speciali$tilor din domeniul 
tineretului $i sportului;

15) în conformitate cu prevederile legisla!iei în vigoare, 
sus!ine efectuarea cercet rilor $tiin!ifice, sondajelor socio-
logice în domeniul tineretului $i sportului $i analizeaz  
evolu!ia fenomenelor specifice în domeniul tineretului, 
culturii fizice $i sportului în corelare cu tendin!ele existente 
pe plan mondial;

16) în conformitate cu legisla!ia în vigoare colaboreaz  
cu ministere, organele de specialitate din subordinea Guver-
nului, cu autorit !ile publice locale $i cu alte organisme 
interesate în solu!ionarea problemelor de profesionalizare, 
de munc  $i de via!  ale tineretului;

17) colaboreaz  cu Comitetul Na!ional Olimpic la 
derularea programelor privind preg tirea $i participarea 
sportivilor din Republica Moldova la Jocurile Olimpice, 
precum $i la promovarea valen!elor educative ale olimpis-
mului;

18) stabile$te rela!ii de colaborare cu institu!iile $i 
organismele na!ionale $i interna!ionale specializate în 
domeniul politicilor de tineret $i sport la elaborarea, 
negocierea acordurilor, protocoalelor $i altor documente 
de colaborare, conform legisla!iei în vigoare;

19) elaboreaz  proiecte ale activit !ilor de tineret $i sport 
$i le înainteaz  spre finan!are donatorilor;

20) stabile$te priorit !ile politicii investi!ionale, asigur  
dezvoltarea continu  $i func!ionalitatea bazei tehnico-
materiale a institu!iilor din subordine, monitorizeaz  reali-
zarea obiectivelor în domeniu $i eficien!a utiliz rii resurselor, 
precum $i administrarea, conform actelor normative în 
vigoare, propriet !ii de stat din gestiune;

21) conlucreaz  cu ministerele, alte autorit !i adminis-
trative centrale $i cu autorit !ile administra!iei publice 
locale în problemele organiz rii, func!ion rii $i dezvolt rii 
sistemului din domeniul tineret $i sport $i activit !ilor pentru 
tineret $i sport;

22) dezvolt  parteneriate cu mediul de afaceri în 
problemele form rii profesionale ini!iale $i continue $i 
plas rii în cîmpul muncii a absolven!ilor de la diferite niveluri 
$i trepte de înv ! mînt;

23) avizeaz  afilierea organiza!iilor $i federa!iilor sportive 
na!ionale la federa!iile sportive interna!ionale $i la alte foruri 
europene sau mondiale în domeniu;

24) elaboreaz  $i realizeaz , în colaborare cu autori-
t !ile administra!iei publice locale, planurile de construc!ie 
$i modernizare a bazelor $i edificiilor sportive în vederea 
dezvolt rii sportului de performan! ; avizeaz  normativele 
tehnice în materie de baze $i instala!ii sportive;

25) avizeaz  crearea $i propune dizolvarea structurilor 



Nr. 173 (3506)1 decembrie 2009

9

sportive, schimbarea destina!iei unor baze sportive din 
sectorul public $i retrage avizul de func!ionare a acestora 
în cazurile de înc lcare a legisla!iei în vigoare;

26) autorizeaz  desf $urarea pe teritoriul Republicii 
Moldova a campionatelor mondiale, europene, regionale 
$i participarea reprezentativelor na!ionale la campionatele 
mondiale $i europene organizate în str in tate, precum $i 
la competi!iile regionale;

27) promoveaz  m surile de prevenire, control $i reprimare 
a folosirii substan!elor interzise, a metodelor neregulamentare 
menite s  sporeasc  în mod artificial performan!a sportivului 
sau s  modifice rezultatele competi!iilor;

28) colaboreaz  cu federa!iile sportive na!ionale la 
finan!area $i derularea programelor de preg tire a sportivilor 
moldoveni la cantonamente $i de participare a acestora la 
competi!ii na!ionale $i interna!ionale;

29) organizeaz  activit !i de audit public intern, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;

30) examineaz , conform competen!elor sale, interpe-
l rile, demersurile $i peti!iile sosite în adresa Ministerului;

31) organizeaz , în condi!iile legii, atestarea $i confe-
rirea, pe baza rezultatelor profesionale ob!inute, titlurilor, 
distinc!iilor, diplomelor, medaliilor etc.;

32) prezint  anual Guvernului raportul privind politica din 
domeniul tineretului, culturii fizice $i sportului $i direc!iile 
de dezvoltare a acestuia;

33) exercit  $i alte atribu!ii în conformitate cu legisla!ia 
în vigoare.

8. Ministerul este în drept:
1) s  solicite, în condi!iile legii, $i s  primeasc  gratuit 

de la organele centrale de specialitate ale administra!iei 
publice, autorit !ile administra!iei publice locale, de la între-
prinderi, organiza!ii $i institu!ii, date statistice, informa!ii sau 
documente, necesare pentru îndeplinirea atribu!iilor sale;

2) s  prezinte Guvernului, în modul stabilit de legisla!ia 
în vigoare, propuneri privind completarea $i modificarea 
legisla!iei în domeniul tineretului, culturii fizice $i sportului, 
protec!iei drepturilor tinerilor $i sportivilor, form rii profe-
sionale, perfec!ion rii $i atest rii speciali$tilor, cercet rii 
$tiin!ifice de specialitate;

3) s  propun  anularea hot rîrilor, ordinelor $i dispo-
zi!iilor adoptate de institu!iile, organiza!iile din domeniu, în 
cazul în care acestea contravin legisla!iei în vigoare;

4) s  creeze, s  reorganizeze sau s  lichideze, în modul 
stabilit de lege, institu!iile din subordine;

5) s  înfiin!eze consilii, comisii, grupuri de exper!i $i alte 
organe consultative pentru exercitarea atribu!iilor în sfera 
sa de competen! ;

6) s  efectueze studii de documentare în structurile de 
tineret $i sport de toate tipurile $i nivelurile, precum $i în 
institu!iile de cercetare subordonate, conform legisla!iei 
în vigoare;

7) s  organizeze atestarea speciali$tilor din institu!iile 
din subordine în domeniul tineretului, culturii fizice $i 
sportului;

8) s  negocieze $i s  încheie, în modul legal stabilit $i 
în limitele competen!elor sale, acorduri $i protocoale de 
colaborare în domeniul tineretului $i sportului;

9) s  înainteze propuneri de reorganizare $i modernizare 
a structurilor de tineret $i sportive;

10) s  introduc  în statele de func!ii ale aparatului central 
al Ministerului modific rile dictate de necesitatea eficientiz rii 
activit !ii manageriale a Ministerului, protec!iei drepturilor 
tinerilor $i sportivilor, în limitele structurii, efectivului-limit  $i 
ale fondului de retribuire a muncii, aprobate de Guvern.

Capitolul III. Organizarea activit!"ii Ministerului
9. Ministerul este condus de ministru, numit în $i eliberat 

din func!ie în conformitate cu prevederile Constitu!iei 
Republicii Moldova $i Legii cu privire la Guvern.

10. Ministrul are urm toarele atribu!ii:
1) organizeaz  activitatea Ministerului $i poart  

r spundere personal  pentru realizarea sarcinilor încre-
din!ate, utilizarea ra!ional  a mijloacelor bugetare $i a 
resurselor umane, integritatea mijloacelor financiare $i 
a valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprin$i în 
eviden!a contabil  $i în d rile de seam ;

2) asigur  executarea legilor, hot rîrilor Parlamentului, decre-
telor Pre$edintelui Republicii Moldova, ordonan!elor, hot rîrilor 
$i dispozi!iilor Guvernului, precum $i îndeplinirea prevederilor 
prezentului Regulament $i ale altor acte normative;

3) prezint  Guvernului spre examinare, în modul stabilit, 
proiecte de legi, hot rîri de Guvern, programe $i alte acte 
normative;

4) delimiteaz  obliga!iile vicemini$trilor $i ale conduc -
torilor de subdiviziuni ale Ministerului;

5) organizeaz  $i prezideaz  $edin!ele Consiliului 
colegial al Ministerului;

6) nume$te în func!ii, modific , suspend  $i înceteaz  
raporturile de serviciu, în condi!iile legii, a func!ionarilor 
publici, angajeaz  $i concediaz  cel lalt personal al apara-
tului central al Ministerului, precum $i conduc torii subdi-
viziunilor $i institu!iilor subordonate;

7) aprob  regulamentele subdiviziunilor Ministerului 
$i institu!iilor din subordine $i anual aprob  schemele de 
încadrare ale acestora;

8) aprob  sau, dup  caz, modific  statul de personal 
al aparatului central al Ministerului, în limitele fondului de 
retribuire a muncii $i efectivului-limit  stabilit;

9) emite ordine $i controleaz  executarea lor;
10) în limitele împuternicirilor sale, reprezint  Ministerul 

$i/sau (în temeiul unor misiuni încredin!ate de Pre$edintele 
Republicii Moldova sau de Guvern) Republica Moldova în 
rela!iile cu persoanele juridice $i fizice din !ar  $i din str i-
n tate, încheie $i reziliaz  contracte (acorduri);

11) este ordonatorul principal de credite bugetare;
12) exercit  $i alte împuterniciri atribuite de legisla!ia 

în vigoare.
11. În caz de absen!  temporar  motivat , atribu!iile 

ministrului sînt exercitate de unul dintre vicemini$tri, 
desemnat prin ordinul ministrului.

12. Ministrul are doi vicemini$tri, numi!i în $i elibera!i 
din func!ie de Guvern, la propunerea ministrului. Vicemi-
nistrii se subordoneaz  nemijlocit ministrului $i organizeaz  
activitatea în cadrul Ministerului, în limitele împuternicirilor 
atribuite.

13. Vicemini$trii $i conduc torii subdiviziunilor, în limitele 
împuternicirilor, poart  r spundere pentru deciziile luate $i 
pentru activitatea Ministerului.

14. Ministrul emite, în caz de necesitate, ordine comune 
cu conduc torii altor ministere $i autorit !i administrative 
centrale.

15. În cadrul Ministerului se creeaz  $i activeaz  Consiliul 
colegial, compus din ministru (pre$edintele Consiliului), 
vicemini$tri, angaja!i cu func!ii de r spundere din aparatul 
central, conduc tori ai subdiviziunilor sale, reprezentan!i ai 
autorit !ilor $i institu!iilor publice $i organiza!iilor ob$te$ti 
de profil.

16. În activitatea sa Consiliul colegial se conduce de 
regulamentul aprobat prin ordinul ministrului. Deciziile 
Consiliului colegial al Ministerului se adopt  cu simpla 
majoritate de voturi ale membrilor prezen!i $i se realizeaz  
prin ordinele ministrului.

17. Componen!a numeric  $i nominal  a Consiliului 
colegial al Ministerului este propus  de ministru $i este 
aprobat  prin hot rîre de Guvern.

18. Coresponden!a Ministerului este semnat  de ministru, 
vicemini$tri $i de persoanele cu func!ii de r spundere, 
abilitate cu acest drept prin ordinul ministrului.
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19. Semn turile pe actele oficiale ale Ministerului sînt 
aplicate de ministru, vicemini$tri sau persoanele abilitate 
în urm toarele forme: semn tur  personal  sau semn tur  
digital .

20. Ministerul colaboreaz  cu Parlamentul în cadrul 
comisiilor parlamentare $i $edin!elor plenare, inclusiv prin 
reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte ministere 
$i autorit !i ale administra!iei publice centrale $i locale, cu 
societatea civil .

21. În cadrul Ministerului pot fi create comisii $i grupuri 
de lucru care sînt convocate pentru examinarea $i solu!i-
onarea unor chestiuni specifice. La lucr rile comisiilor $i 

grupurilor de lucru pot fi antrena!i speciali$ti din diverse 
domenii.

22. Finan!area ac!iunilor de tineret $i sportive se 
efectueaz  în limita aloca!iilor aprobate în legea bugetar  
anual  $i din contul mijloacelor speciale.

23. Structurile specializate aflate în subordinea $i/sau 
coordonarea Ministerului func!ioneaz  în baza actelor 
normative de înfiin!are $i a regulamentelor proprii de 
organizare $i func!ionare.

IV. Dispozi"ii speciale
24. Finan!area activit !ii Ministerului se efectueaz  din 

contul bugetului de stat, în conformitate cu legisla!ia.

            Anexa nr. 2 
la Hot rîrea Guvernului nr.766
din  26 noiembrie 2009

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Tineretului #i Sportului

Conducerea
Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu)
Direc!ia analiz , monitorizare $i evaluare a politicilor
Direc!ia programe de tineret
Direc!ia sport de performan! 

Direc!ia institu!ii sportive $i sportul pentru to!i
Sec!ia juridic  
Sec!ia finan!e $i eviden!  contabil 
Serviciul resurse umane 
Serviciul audit
Serviciul secretariat

           Anexa nr. 3
la Hot rîrea Guvernului nr.766
din  26 noiembrie 2009

LISTA
institu"iilor din subordinea Ministerului Tineretului #i Sportului

Centrul sportiv de preg tire a loturilor na!ionale
Contabilitatea centralizat 
Clubul republican de $ah $i joc de dame
#coala sportiv  specializat  republican  de acrobatic  

$i rugby, mun. Chi$in u
#coala sportiv  specializat  republican  de box, com. 

Grim nc u!i, r-nul Briceni
#coala sportiv  specializat  republican  de fotbal
#coala sportiv  specializat  republican  de lupte
#coala sportiv  specializat  republican  de lupte (judo), 

mun. Chi$in u
#coala sportiv  specializat  republican  de tenis
#coala sportiv  specializat  de atletism, mun. B l!i
#coala sportiv  specializat  de atletism, mun. 

Chi$in u

#coala sportiv  specializat  de box, lupt  liber  $i 
kickboxing, mun. Chi$in u

#coala sportiv  specializat   de caiac-canoe, mun. 
Chi$in u

#coala sportiv  specializat  de ciclism,  mun. Chi$in u
#coala sportiv  specializat  de fotbal, mun. Chi$in u
#coala sportiv  specializat  de haltere, or. Cahul
#coala sportiv  specializat  de înot, mun. Chi$in u
#coala sportiv  specializat  de tenis de mas , or. 

Dub sari
#coala sportiv  (judo), s.%aul, r-nul Dondu$eni
#coala sportiv , or. Ungheni
#coala sportiv  a rezervelor olimpice, mun. Chi$in u
Tab ra de odihn  pentru copii din s. Romane$ti, r-nul 

Str $eni

         Anexa nr. 4 
la Hot rîrea Guvernului nr.766
din  26 noiembrie 2009

LISTA
întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Tineretului #i Sportului

Î.S. „Manejul de atletic  u$oar ”

          Anexa nr. 5 
la Hot rîrea Guvernului nr.766
din  26 noiembrie 2009

LISTA
hot!rîrilor de Guvern care se abrog!

Hot rîrea Guvernului nr. 1156 din 11 octombrie 2006 „Cu 
privire la aprobarea structurii aparatului central al Agen!iei 
Sportului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 
nr. 164-167, art.1248).

Punctul 1 din anexa 1 la Hot rîrea Guvernului nr. 1113 
din 1 octombrie 2008 „Cu privire la reconstruc!ia Stadionului 
Republican” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr. 182/1116).

Punctul 2 din modific rile $i complet rile ce se opereaz  
în unele hot rîri ale Guvernului, aprobate prin Hot rîrea 
Guvernului nr. 985 din 30 august 2007 „Cu privire la 
crearea Centrului sportiv de preg tire a loturilor na!ionale” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, 
art. 1026).

Hot rîrea Guvernului nr. 1456 din 21 decembrie 2006 
„Cu privire la aprobarea Regulamentului Agen!iei Sportului 
$i a componen!ei nominale a Colegiului Agen!iei Sportului” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, 
art.1556).

Hot rîrea Guvernului nr. 910 din 29 iulie 2008 „Cu privire 
la aprobarea modific rilor ce se opereaz  în anexele nr. 1 
$i nr. 2 la Hot rîrea Guvernului nr. 1456 din 21 decembrie 
2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-
144, art. 920).


