
Proiect 

 

Guvernul Republicii Moldova 

Hotărîre nr._____ 

din ______________ 

Chișinău 

 

Privind aprobarea proiectului de lege pentru  

modificarea articolului 2 din Legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 privind 

aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări 

Nucleare și a articolului 2 din Legea nr. 531-XV din 18 decembrie 2003 

privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului 

Științifico - Tehnologic din Ucraina 

 

 

          Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă și se prezintă spre examinare Parlamentului proiectul de lege pentru 

modificarea   articolului 2 din Legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 privind 

aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare 

și a articolului 2 din Legea nr. 531-XV din 18 decembrie 2003 privind aderarea 

Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Științifico - Tehnologic 

din Ucraina,. 

 

 

Prim-ministru                                                      Pavel FILIP 

 

 

 

 

 



Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 

privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de 

Cercetări Nucleare și a articolului 2 din Legea nr. 531-XV din 18 decembrie 

2003 privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a 

Centrului Științifico - Tehnologic din Ucraina 

 

 Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Articolul I. La articolul 2 din Legea nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 

privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări 

Nucleare, cuvintele „Academia de Știință a Moldovei” se înlocuiesc cu cuvintele 

„Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare”. 

Articolul II. La articolul 2 din Legea nr. 531-XV din 18 decembrie 2003 

privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului 

Științifico - Tehnologic din Ucraina cuvintele „Academia de Știință a Moldovei” se 

înlocuiesc cu cuvintele „Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare” 

 

 PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI         



NOTĂ INFORMATIVĂ  

la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea articolului 2 din Legea 

nr. 508-XV din 12 decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova la Statutul 

Institutului Unificat de Cercetări Nucleare și a articolului 2 din Legea nr. 531-XV din 18 

decembrie 2003 privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului 

Științifico - Tehnologic din Ucraina”. 

 

Prezentul proiect de Hotărâre este elaborat şi prezentat spre avizare în scopul armonizării 

cadrului normativ existent, ca urmare intrării în vigoare a Legii nr.190 din 21.09.2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative și Hotărârii Guvernului nr. 196 din 28.02.2018 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare.  

În conformitate cu art. 6 din Hotărârea nr. 196 din 28.02.2018 sus menționată, Agenţia 

Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare are misiunea de a asigura excelența și performanța în 

vederea realizării priorităților naționale în domeniile cercetării, inovării și dezvoltării, iar întru 

realizarea misiunii sale conform art. 9 alin. 5) Agenția prezintă organelor centrale de specialitate 

ale statului propuneri de perfecţionare a documentelor de politici şi a proiectelor de acte 

normative. 

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare din bugetul 

de stat. 

În contextul celor expuse, considerăm oportun şi necesar examinarea şi aprobarea 

proiectului de modificare în cauză, ce are menirea de menținere în continuare a colaborării cu 

Centrul Științifico - Tehnologic din Ucraina (STCU), ceea ce va facilita integrarea cercetărilor în 

proiecte bilaterale și multilaterale prin intermediul concursurilor organizate în comun.  

 

 

28.06.2018 

 

 

 

 

           Director general interimar                                                                 Viorica BOAGHI 

 


