ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 27 - 28 decembrie 2011
Palatul Republicii
ora 9.00
1

Proiectul de lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova
nr. 2582 din 24.11.2011

lectura II

Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize

Inițiator - Guvernul (elaborat – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
2

Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia
privind statutul apatrizilor
nr. 2688 din 07.12.2011
lectura II
Inițiator - Preşedintele-interimar al RM (responsabil - Ministerul
Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

3

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

(Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.33;
Legea cu privire la taxele consulare – art.4)
nr. 2558 din 22.11.2011
lectura II
Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
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
lectura II
Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice și Corupției)
Raportor - Comisia securitate națională și ordine publică

5

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din
11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (art.1, 2,
3, ş.a.)
nr. 2534 din 18.11.2011

lectura II

Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
6

Proiectul de lege privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
nr. 2264 din 18.10.2011
lectura II
Iniţiator - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
1

7

Proiectul de lege cu privire la Poliţia de Frontieră
nr. 2719 din 08.12.2011

lectura II

Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize

Iniţiator - Guvernul (responsabil - Serviciul Grăniceri)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
8

Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.3;
Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM –
art.2; ş.a.)
lectura II
nr. 2483 din 11.11.2011
Planul RM-UE, liberalizarea regimului de vize

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
9

Proiectul de lege cu pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asocierea
Republicii Moldova şi al şaptelea Program-cadru al Comunităţii
Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi
demonstrative (2007-2013)
nr. 2728 din 12.12.2011
Inițiator - Guvernul (responsabil - Academia de Științe a Moldovei)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

10

Proiectul de lege privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
nr. 1602 din 12.07.2011
lectura II
Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass - media

11

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al
articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări
sociale
nr. 2707 din 08.12.2011
Iniţiator - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

12

Proiectul de lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
nr. 2734 din 12.12.2011
Iniţiator - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

13

Proiectul de lege cu privire la dispozitivele medicale
nr. 1514 din 01.07.2011
Iniţiatori - deputații V.Hotineanu, P.Știrbate
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2

14

Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor
din Republica Moldova
nr. 1639 din 14.07.2011
Iniţiatori - deputaţii V. Hotineanu, L. Palihovici
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

15

Proiectul de hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2012
nr. 2836 din 23.12.2011
Prezentat – Biroul permanent

16

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2012
nr. 2595 din 28.11.2011
Iniţiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Finanţelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

17

lectura III

Proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor
acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6, ş.a.; Legea cu
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule – art.2, 3, 4, ş.a.; ş.a.)
nr. 1187 din 17.05.2011
lectura II
Inițiator - Guvernul (prezentat - Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

18

Proiectul de lege privind piaţa de capital
nr. 2575 din 23.11.2011
Inițiator - Guvernul (autor - Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

19

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea taxei de stat
– art.6; Legea cu privire la bani – art.2, 3, 6; ş.a.)
nr. 1865 din 22.08.2011
Acordul de comerţ liber RM-UE, ZLSAC

Inițiator - Guvernul (elaborat – Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
20

Proiectul de lege cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
nr. 2544 din 18.11.2011
Inițiator - Guvernul (elaborat – Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

21

Proiectul legii insolvabilităţii
nr. 2576 din 23.11.2011
Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3

proiect
SUPLIMENT LA

ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 27 - 28 decembrie 2011
27 decembrie
1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.550-XIII din 21 iulie 1995 – art.15; Legea nr.199-XIV din 18
noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare-at.24, 261; Codul de
procedură civilă al RM nr.225-XV din 30 mai 2003 – art.257, 470; Codul de
executare al RM nr.443-XV din 24 decembrie 2004 – art.60, Legea nr.113 din
17 iunie 2010 privind executorii judecătorești – art.18, 21,22, 24, 33)
nr. 2850 din 23.12.2011
Inițiator
- Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
28 decembrie

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.550-XIII din 21 iulie 1995 – art.15; Legea nr.199-XIV din 18
noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare - at.24, 261; Codul de
procedură civilă al RM nr.225-XV din 30 mai 2003 – art.257, 470; Codul de
executare al RM nr.443-XV din 24 decembrie 2004 – art.60, Legea nr.113 din
17 iunie 2010 privind executorii judecătorești – art.18, 21,22, 24, 33)
lectura II
nr. 2850 din 23.12.2011
Inițiator
- Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4

