PROIECT DE ORDINE DE ZI
a qedin{eiComisieipoliticl externi qi integrare europeani
din 23 iunie 2015,ora 10.00,biroul 1108
lVr.
crt.

Titlul Ei nr. de inregistrare
a proiectului de act legislativ

Adoptareaproiectului de ordine de zi
I. Examinarea avizelor consultative
Aviz consultativ privind inilierea Ministerul
negocierilor ;i aprobarea semndrii Finan{elor
Acordului de Grant nr. TF0A0151
dintre RepublicaMoldova qi Asocialia
Interna{ionald pentru Dezvoltare in
vederea
reahzdrli
Proiectului
"Reabilitareadrumurilor locale"

I. Corman
O. Usurelu

II. Examinarearapoartelor
Proiectul de lege pentru ratificarea Guvernul RM
Acordului de imprumut dintre
Ministerul
Republica Moldova
Banca
Ei
Mediului
Europeand pentru Reconstruc{ie qi
dezvoltare in
vederea realizdrrr
Proiectului de alimentare cu apd in
regiunea de dezvoltare Nord a
RepubliciiMoldova
(nr.237 din 02.06.2015.)
Proiectul de lege pentru ratificarea Guvernul RM
Contractului de finantare dintre
Ministerul
gi
Republica Moldova
Banca
Mediului
Europeand de Investitii in vederea
reahzdrn Proiectului de alimentare cu
apa in regiuneade dezvoltareNord a
Republicii Moldova
(nr.238 din 02.06.2015)
Proiectul de lege privind ratificarea Guvemul RM
Acordului
de
finanlare dintre
Ministerul
Republica Moldova
Banca
Ei
Economiei
Internalionaldpentru ReconstrucJieqi
Dezvoltare in vederea reahzdrii
Proiectuluide imbundtdtirea eficientei
sectorului de alimentare centralizatd,
cu energietermicd
(nr.246 din 10.06.2015)

Comisia
politica
externdqi
integrare
europeand

I. Corman
O. Gojan

Comisia
economie,
bugetEi
finante
Comisia
politica
extemdEi
integrare
europeand

I. Corman
O. Gojan

Comisia
economie,
bugetqi
finante
Comisia
politicd
externdqi
integrare
europeand

I. Corman
O. Gojan

Comisia
economie,
bugetqi
finante

II. Examinarea avizelor
Proiectulde lege pentru modificareaqi Guvemul RM
completarea Codului audiovizualului
al RepubliciiMoldova nr.260-XVI din

Comisia
culturd,

V. Ghilelchi
V. Parfentiev

avlz
consultativ

27 iulie 2006
(nr.231 din 28.05.201
5)

7.

Proiectulde lege pentru modificareaqi Guvemul
completareaanexelor nr.l Ei nr.2 la
Legea nr.257 din 1 noiembrie 2013^
privind resortisanlii statelorter,tecare
au obligalia delinerii unei vize Ei
resortisanlii statelor te(e care sunt
exonerali de obligativitatea delinerii
unei vize la traversareafrontierei de
stata Republicii Moldova

cercetare,
tineret,
sport gi
mass-media
Comisia
securitate
na!ionald,
apdrareEi
ordine
publica

V. Ghilelchi
V. Parfentiev

avtz

Comisia
juridicd,
numiri qi
imunitdti

V. Ghilelchi
V. Parfentiev

aylz

Comisia
securitate
na!ionald,
apdrareEi
ordine
publicd
Comisia
cultur6,
educa!ie,
cercetare,
tineret,
sport qi
mass-media

V. Ivanov
V. Parfentiev

avtz

M. Lupu
O. Gojan

avtz

(nr.243 din 08.06.201
5)
8.

Proiectulde lege pentru modificareagi GuvernulRM
completareaLegii nr.264-XYI din 11
decembrie2008 privind autorizareaqi
plata interprelilor qi traducdtorilor
antrenaEi de Consiliul Superior al
Magistraturii, de Ministerul Justiliei,
de organele procuraturii, organele de
penald,
urmdrire
instanlele
judecdtoreEti,de notari, avocali Ei de
executorii j udecatore;ti
(nr.241 din 04.06.2015)

9.

Proiectulde lege pentru modificareaqi Guvernul
completareaunor actelegislative
(nr.242 din 05.06.2015)

1 0 . Proiectulde lege pentru modificareaqi GuvernulRM
completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr.260-XVI din
27 iulie2006
(nr.230 din 28.05.2015)
1 1 . Chestiunidiverse:
Pre;edinteleComisiei

\:

Igor Corman
l9 iunie2015
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