PROIECT DE ORDINE DE ZI
a şedinţei Comisiei politică externă şi integrare europeană
din 20 ianuarie 2011, ora 08.15, biroul 1102
proces verbal nr.__
Nr.
crt.

1.

Titlul şi nr. de înregistrare
a proiectului de act legislativ

Autorul

Comisia
sesizată în
fond

Responsabili
deputat/
consultant

Notă
raport/aviz

Adoptarea proiectului de ordine de zi
I. Examinarea rapoartelor

2.

Proiectul de lege pentru aderarea
Republicii Moldova la Acordul
parţial privind Cardul de Tineret în
scopul promovării şi facilitării
mobilităţii tinerilor în Europa
(nr.2187 din 07.10.2011)

Preşedintele
RM
Ministerul
Tineretului şi
Sportului

Comisia
politică
externă şi
integrare
europeană

I. Corman
V. Parfentiev

raport

Comisia
agricultură
şi industrie
alimentară

V. Streleţ
A. Eşanu

aviz

Comisia
agricultură
şi industrie
alimentară

V. Ghileţchi
V. Parfentiev

aviz

Comisia
juridică,
numiri şi
imunităţi

V. Ghileţchi
S. Stîngaci

aviz

Comisia
agricultură
şi industrie
alimentară

D. Diacov
A. Eşanu

aviz

II. Examinarea avizelor
3.

Proiectul de lege privind modificarea Guvern
anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea
Listei unităţilor ale căror terenuri
destinate agriculturii rămîn în
proprietatea statului
(nr.2 din 02.01.2012)

4.

Proiectul
de
hotărîre
pentru Guvern
modificarea art.2 din Hotărîrea
Parlamentului nr.137-XVIII din 29
decembrie 2009 privind aprobarea
modului de utilizare a mijloacelor
fondului
de
subvenţionare
a
producătorilor agricoli
(nr.2854 din 26.12.2011)

5.

Proiectul de lege pentru modificarea Guvern
şi completarea unor acte legislative
(nr.2865 din 27.12.2011)

6.

Proiectul de lege pentru modificarea Guvern
şi completarea Legii nr.243-XV din
8 iulie 2004 privind asigurarea
subvenţională a riscurilor de
producţie în agricultură
(nr.2821 din 20.12.2011)

7.

Proiectul
de
hotărîre
pentru Deputatul
completarea Hotărîrii Parlamentului Iu. Bolboceanu
nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu
privire la zilele comemorative, zilele
de sărbătoare şi la zilele de odihnă în
Republica Moldova
(nr.1362 din 10.06.2011)

8.

Proiectul de lege pentru modificarea Adunarea
şi completarea Codului vamal al Populară a
Găgăuziei
Republicii Moldova
(nr.1289 din 31.05.2011)

9.

Proiectul
de
hotărîre
pentru Guvern
aprobarea Planului de acţiuni pentru
anii 2012-2013 de implementare a
Strategiei naţionale anticorupţie pe
anii 2011-2015
(nr.13 din 03.01.2012)

10. Chestiuni diverse

Igor CORMAN
Preşedintele Comisiei

Comisia
cultură,
educaţie,
cercetare,
tineret,
sport şi
massmedia

D. Diacov
S. Stîngaci

aviz

Comisia
economie,
buget şi
finanţe

D. Diacov
S. Stîngaci

aviz

Comisia
securitate
naţională,
apărare şi
ordine
publică

A. Guţu
V. Parfentiev

aviz

