ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 2- 9 decembrie 2011
Palatul Republicii
ora 10.00

8 decembrie _
1

Proiectul de hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra modului
de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008
nr.1483 din 05.11.2009

Prezentat - deputatul V.Ioniţă
Raportor - Comisia economie, buget şi finanţe
2

Proiectul
de hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public din exercițiul bugetar 2009
nr.2613 din 29.11.2011

Prezentat - deputatul V.Ioniţă
Raportor - Comisia economie, buget şi finanţe
3

Proiectul
de hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public din exercițiul bugetar 2010
nr.2614 din 29.11.2011

Prezentat - deputatul V.Ioniţă
Raportor - Comisia economie, buget şi finanţe
4

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei – art.17, 18; Legea privind
Codul de conduită a funcţionarului public – art.121, 13; ş.a.)

nr. 2097 din 26.09.2011
Inițiator - Guvernul (responsabil – Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției)
Raportor - Comisia securitate națională și ordine publică
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
5

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220XVI din 19 octombrie 2007
privind
înregistrarea
de
stat
a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.7, 12, 17, 18, 21)
nr. 3465 dm 16.12.2008

Inițiator - Guvernul (elaborat - Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
6

Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
privind reducerea cazurilor de apatridie
nr. 2090 din 26.09.2011
1

Inițiator - Președintele interimar al RM (responsabil – Ministerul
Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 18.11.2011
7

Proiectul de lege privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
nr. 2264 din 18.10.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională

8

Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament
nr. 2572 din 23.11.2011
Inițiator - deputatul V.Popa
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

9

Întrebări
9 decembrie _

1

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
(utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru
anul 2010
nr. 1214 din 20.05.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat - Compania Naţională de Asigurări în
Medicină)
Raportor - V. Hotineanu, președintele Comisiei protecție socială,
sănătate și familie

2

Proiectul de lege privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii
nr. 1923 din 05.09.2011
Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3

lectura II

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul civil – art.720; Legea privind protecţia consumatorilor – art.4; Codul de
procedură civilă al RM – art.245; Codul contravenţional al RM – art.32, 344)
nr. 1922 din 05.09.2011
lectura II

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art. 2651; Codul contravenţional – art. 3321)

nr. 1687 din 20.07.2011
Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor)
2

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 20.10.2011
5

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea salarizării – art.2, 3, 14, ş.a.; Codul muncii – art.9, 10, 111, ş.a.; ş.a.)
nr. 1980 din 13.09.2011
lectura II

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisiei protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui RM – art.3, 5, 7; Legea
privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice – art.5)

nr. 2313 din 25.10.2011
Inițiator - deputatul M.Godea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7

Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25
decembrie 1991 (art. 36, 73)
nr. 2183 din 07.10.2011
Iniţiator - deputatul I.Balan
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

8

Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu
privire la Guvern, cu modificările şi completările ulterioare (art. 25, 26, 27, 29)
nr. 1629 din 13.07.2011
Inițiator - deputaţii V. Streleţ, T. Deliu
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

9

Proiectul de lege pentru completarea articolului 5 din Legea Fondului
Republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr.
827-XIV din 18 februarie 2000
nr. 2184 din 07.10.2011
Iniţiator - deputata T.Botnariuc
Raportor - Comisia protecţie socială, sănătate şi familie

10

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

3

