ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 23 martie 2018
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.257 din 1
noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația
deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de
obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a
Republicii Moldova (anexa nr.1, anexa nr. 2, anexa nr. 3)
nr. 11 din 23.01.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la statutul judecătorului-art.241; Legea cu privire la Consiliul
Superior al Magistraturii-art.71, 27; Legea cu priivre la salarizare în sectorul
bugetar-capitolul III; art.83, anexa nr.14; ș.a.)
nr. 81 din 23.03.2017
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3

Proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al
Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003
nr. 202 din 11.05.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 21.07.16
4

Proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova, nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 772, 400)
nr. 238 din 27.05.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații V.Stratan, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății
civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei
nr. 404 din 22.12.2017
Lege ordinară

Inițiatori - deputații A.Candu, M.Lupu, D.Diacov, V.Vitiuc, E.Nichiforciuc,
V.Ivanov, Iu.Leancă, V.Mîndru, V.Buliga, V.Stratan,
D.Caraseni, A.Zagorodnîi, S.Sîrbu, C.Țuțu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
nr. 85 din 15.03.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, O.Sîrbu, D.Caraseni, Iu.Chiorescu,

C.Dudnic, A.Gorilă, S.Chiseliov, C.Padnevici, E.Gudumac,
V.Stratan, V.Vitiuc, V.Rotaru, E.Bacalu, N.S.Pleșca

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

2

