ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 14 - 22 iunie 2012

Palatul Republicii
ora 10.00

__ 14 iunie__
1

Se supune la vot
Proiectul de lege cu privire la ajutorul de stat
nr. 2147

din 03.10.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 42 al Legii nr.158-XVI
din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public
nr. 876 din 27.04.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei)
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
3

Proiectul de lege pentru completarea articolului 34 din Legea privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003
nr. 2397 din 01.11.2011
Lege organică

Inițiatori - deputatele Z.Greceanîi, G.Balmoș
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
4

Proiectul de lege pentru completarea articolului 25 al Legii nr.64-XII din
31 mai 1990 cu privire la Guvern
nr. 272 din 09.02.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, I.Hadârcă, V.Cojocaru, Gh.Brega
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
5

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul funciar art.36, 73; Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
- art.14)
nr. 1215 din 03.04.2008

Inițiatori - ex-deputaţii V.Cosarciuc, A.OIeinic
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
6

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr.1100XIV din 30 iunie 2000 (art.5)
nr. 1128 din 11.05.2011
Inițiator - deputatul V.Guma
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

7

Întrebări

1

__ 15 iunie__
1

Palatul Republicii
ora 9.00

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII
din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 5, 6
ş.a.)
nr. 2389 din 31.10.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii pentru
modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind
achizițiile publice (art.2, 46, 59)
nr. 760 din 12.04.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații I.Ionaș, I.Butmalai, I.Balan, N.Olaru, Iu.Chiorescu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Se supune la vot
Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii
nr. 2760 din 14.12.2011

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputaţii V. Hotineanu, M. Nasu, P. Ştirbate,
V. Stratan, Gh. Brega
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – art.3; Legea privind
actele de identitate din Sistemul național de pașapoarte – art.3, 4; ș.a.)

nr. 901 din 03.05.2012
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (elaborat - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor- Comisia juridică, numiri și imunități
5

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte – art.1,
3, 4; Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei – art.12,
44)
nr. 2245 din 17.10.2011
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Botnari
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
6

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
(utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru
anul 2011
nr. 1140 din 24.05.2012
Inițiator - Guvernul (prezentat - Compania Națională de Asigurări

în Medicină)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2

7

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.)

nr. 517 din 15.03.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Stratan, I.Corman, O.Sîrbu, V.Botnari, O.Țulea,
Iu.Bolboceanu, R.Apolschii, A.Candu, Gh.Brașovschi
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
amînat la ședința în plen a Parlamentului din 07.06.12
8

Proiectul de lege pentru completarea articolului 44 din Legea privind
achizițiile publice
nr. 553 din 21.03.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Ioniță, Iu.Apostolachi, L.Palihovici, A.Dimitriu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

Proiectul de hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.22-XV
din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la
statutul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea
materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament
nr. 1161 din 30.05.2012
Prezentat – Biroul permanent

1

__ 21-22 iunie__
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. 2232 din 03.08.2010
Lege organică

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

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor-Comisia economie, buget și finanțe
amînat la ședințele în plen ale Parlamentului din 06.03.12, 29.03.12, 13.04.12, 11.05.12
2

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. 2

din 02.01.2012

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2011
nr. 1139 din 24.05.2012
Inițiator - Guvernul (prezentat – Compania Națională de Asigurări
Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3

4

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

5

Întrebări

4

