ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 23 – 24 februarie 2012
Palatul Republicii
ora 10.00
23 februarie _
1

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

(Codul penal – art. 2651; Codul contravenţional – art. 3321)
nr. 1687din 20.07.2011
Lege organică

lectura II

Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize
prioritate legislativă a Guvernului RM

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor)

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de lege pentru completarea Codului de procedură civilă
(art.279, 2851, 2852, ş.a.)

nr. 1991 din 02.07.2010

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală)

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (art.29,
33, 35, ș.a.)
nr. 302 din 14.02.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații M.Ghimpu, V.Popa, Gh.Brega
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind organizarea judecătorească – art.15, 41, 42, ș.a.; Legea cu privire la
statutul judecătorului – art.6, 20, 28; ș.a.)
nr.317 din 15.02.2012
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5

La ședința în plen din 17.02.12 a fost amînată procedura de aprobare a proiectului de lege
pentru ședința din 23.02.12

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

(Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791,
400)

nr. 2387 din 31.10.2011
Lege organică
Inițiatori - deputaţii V.Munteanu, V.Cojocaru
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
1

6

Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la
taxele consulare – art.2)
nr. 2819 din 20.12.2011
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (autor – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene)

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
7

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
nr. 2409 din 03.09.2010
prioritate legislativă a Guvernului RM

Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
8

Proiectul de lege privind modificarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (art.37, 38, 40)
nr. 1545 din 06.07.2011
Lege organică

Inițiator - deputata C.Fusu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor- Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
9

Proiectul de lege pentru ratificarea Primului Protocol adiţional la
Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale
nr. 71 din 12.01.2012
Lege organică

Inițiator

- Președintele interimar al RM (responsabil – Ministerul
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

10

Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului al Optulea adițional la
Constituția Uniunii Poștale Universale
nr. 72 din 12.01.2012
Lege organică

Inițiator

- Președintele interimar al RM (responsabil – Ministerul
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

11

Proiectul de lege pentru ratificarea Aranjamentului privind serviciile
poștale de plată
nr. 74 din 12.01.2012
Lege organică

Inițiator

- Președintele interimar al RM (responsabil – Ministerul
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
2

12

Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Poștale Universale și
Protocolului final
nr. 75 din 12.01.2012
Lege organică

Inițiator

- Președintele interimar al RM (responsabil – Ministerul
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

13

Proiectul de hotărîre privind stabilirea datei alegerii Președintelui
Republicii Moldova
nr. 328 din 16.02.2012
Inițiatori - deputatul M.Lupu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

14

Interpelări
24 februarie _

1

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

(Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 541,
74, ş.a.; ş.a.)
nr. 2574 din 23.11.2011
lectura II
Lege organică

Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize
prioritate legislativă a Guvernului RM

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.590-XIII din
22 septembrie 1995 cu privire la standardizare (art.1, 4, 5, ş.a.)
nr. 2535 din 18.11.2011
Lege organică

lectura II
Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA)
prioritate legislativă a Guvernului RM

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul
contravenţional al RM – art.91)
lectura II
nr. 1835 din 12.08.2011
Lege organică

Inițiatori - deputații L.Palihovici, V.Ghilețchi
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
completat pentru lectura a II-a cu inițiativa legislativă a deputatului V.Munteanu:

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la
articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei
alcoolice – art.30)
nr. 646 din 11.03.2011
4

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri
destinare agriculturii rămîn în proprietatea statului
nr. 2619 din 29.11.2011
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (autor - Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3

5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24; Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 – anexa nr.3)

nr. 264 din 08.02.2012
Lege organică
Inițiator
- Guvernul (elaborat – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor- Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege privind importul utilajului, inventarului şi echipamentului
sportiv
nr. 2239 din 13.10.2011
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Tineretului şi Sportului)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
7

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3, 5, ş.a.; Codul contravenţional –
art.273)
nr. 2810 din 19.12.2011
Lege organică

prioritate legislativă a Guvernului RM

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8

Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală

4

