PROIECT DE ORDINE DE ZI
a şedinţei Comisiei politică externă şi integrare europeană
din 28 ianuarie 2011, ora 10.00, biroul 1106
proces verbal nr.3
Nr.
crt.

Titlul şi nr. de înregistrare
a proiectului de act legislativ

1.

Adoptarea proiectului de ordine de zi

Autorul

Comisia
sesizată în fond

Responsabili
deputat/
consultant

Notă
raport/aviz

I. Examinarea avizelor consultative
2.

Aviz consultativ privind iniţierea Serviciul de
negocierilor asupra proiectului de Informaţii şi
Acord cu privire la pregătirea Securitate
specialiştilor pentru subdiviziunile
antiteroriste în instituţiile organelor
de securitate, ale serviciilor
speciale şi ale organelor de drept
ale statelor-membre ale CSI

G. Petrenco
V. Parfentiev

aviz
consultativ

3.

Aviz consultativ privind iniţierea Serviciul de
negocierilor asupra proiectului de Informaţii şi
Hotărîre a Consiliului şefilor de Securitate
state al CSI cu privire la Programul
de colaborare a statelor-membre ale
CSI în combaterea terorismului şi
altor forme violente de manifestare
a extremismului pentru anii 20112013

I. Corman
V. Parfentiev

aviz
consultativ

4.

Aviz consultativ privind iniţierea Serviciul
negocierilor asupra proiectului de Grăniceri
Acord între Republica Moldova,
România şi Ucraina cu privire la
punctele
de
joncţiune
ale
frontierelor de stat ale Republicii
Moldova, României şi Ucrainei

I. Corman
V. Parfentiev

aviz
consultativ

5.

Aviz consultativ privind iniţierea
negocierilor asupra proiectului
Acordului între Republica Moldova
şi Centrul Internaţional pentru
Dezvoltarea Politicilor în domeniul
Migraţiei (CIDPM) cu privire la
statutul Organizaţiei în Republica
Moldova şi cooperarea în domeniul
migraţiei

I. Corman
V. Parfentiev

aviz
consultativ

V. Mîndru
V. Parfentiev

aviz

Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene

II. Examinarea avizelor
6.

Proiectul
de
lege
pentru Deputatul
modificarea şi completarea Codului I. Vremea
penal nr.985-XV din 18 aprilie
2002 (nr.2859 din 13.12.2010)

Comisia
juridică,
numiri şi
imunităţi

7.

Proiectul de lege privind importul Guvern
unui autovehicul (nr.2694 din
21.10.2010)

Comisia
economie,
buget şi
finanţe

V. Mîndru
O. Gojan

aviz

8.

Proiectul
de
lege
pentru Preşedinte
completarea Anexei din Legea interimar al
nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire RM
la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică (nr.2649 din
11.10.2010)

Comisia
administraţie
publică şi
dezvoltare
regională

D. Diacov
V. Parfentiev

aviz

9.

Proiectul
de
lege
pentru Deputatul
modificarea şi completarea unor V. Munteanu
acte legislative (nr.2574 din
23.09.2010)

Comisia
economie,
buget şi
finanţe

D. Diacov
V. Parfentiev

aviz

10. Proiectul
de
lege
pentru Deputatul
modificarea anexei nr.3 din Legea V. Guznac
nr.764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova
(nr.2537 din 22.09.2010)

Comisia
administraţie
publică şi
dezvoltare
regională

D. Diacov
V. Parfentiev

aviz

11. Proiectul
de
lege
pentru Guvern
modificarea şi completarea unor
acte legislative (nr.2533 din
21.09.2010)

Comisia
administraţie
publică şi
dezvoltare
regională

V. Streleţ
V. Parfentiev

aviz

12. Proiectul
de
lege
privind Guvern
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.2231 din 03.08.2010)

Comisia
agricultură şi
industrie
alimentară

V. Streleţ
O. Gojan

aviz

13. Proiectul
de
lege
privind Guvern
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)

Comisia
agricultură şi
industrie
alimentară

V. Streleţ
O. Gojan

aviz

14. Proiectul
de
lege
privind Guvern
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.2301 din 13.08.2010)

Comisia
agricultură şi
industrie
alimentară

V. Streleţ
O. Gojan

aviz

15. Proiectul
de
lege
privind Guvern
modificarea anexei la Legea
nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995

Comisia
agricultură şi
industrie

V. Streleţ
O. Gojan

aviz

pentru aprobarea Listei unităţilor
ale
căror
terenuri
destinate
agriculturii rămîn în proprietatea
statului (nr.2575 din 23.09.2010)

alimentară

16. Proiectul de lege privind scutirea Guvern
Serviciului
Grăniceri
de
compensarea pierderilor cauzate de
excluderea din circuitul agricol a
unor
terenuri
(nr.2550
din
22.09.2010)

Comisia
agricultură şi
industrie
alimentară

V. Ghileţchi
V. Parfentiev

aviz

17. Proiectul de hotărîre pentru Guvern
modificarea Hotărîrii Parlamentului
nr.160-XVI din 21 iulie 2005 cu
privire la aprobarea Direcţiilor
strategice ale activităţii din sfera
ştiinţei şi inovării pentru anii 20062010 (nr.2532 din 21.09.2010)

Comisia
A. Guţu
cultură,
V. Parfentiev
educaţie,
cercetare,
tineret, sport
şi mass-media

aviz

18. Chestiuni diverse

Igor CORMAN
Preşedintele Comisiei

