proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 6-14 februarie 2020

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

6 - 7 februarie
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de

procedură penală-art. 58, 166, 265, 313, 332, ș.a.; Legea cu privire la
asistența juridică garantată de stat-art.6, 19, 20, ș.a.)
nr. 285 din 28.11.2019
lectura II
Lege organică

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

raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege privind organismele de plasament colectiv alternative
nr. 384 din 09.11.2018
Lege organică

lectura II

Inițiator - Guvernul (responsabili – Ministerul Finanțelor,
în comun cu Comisia Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.

835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului-art.1, 5,
13 ș.a.; Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcții - art. 6, 7; Legea
nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14, 29, 43; Legea
privind descentralizarea administrativă - art.4; ș.a.)
nr. 261 din 12.11.2019
lectură finală
Lege organică

Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea privind
prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308XIII din 25 iulie 1997
nr. 133 din 26.04.2018
Lege organică

lectura II

Inițiatori - deputații I.Balan, N.Olaru, O.Sîrbu, A.Bannicov,

A.Zagorodnîi, L.Lupu, N.S.Pleșca, Iu.Chiorescu,
An.Agache, N.Juravschi, V.Rotaru

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.160/2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
nr. 299 din 05.12.2019
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege cu privire la importul unor autovehicule
nr. 209 din 25.09.2019
Lege organică

Inițiator - deputatul A.Lebedinschi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,
transporturilor și serviciilor poștale
nr. 325 din 31.12.2019

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la
Banca Națională a Moldovei nr.548/1995
nr. 44 din 16.04.2019
Lege organică

Inițiator - deputații S.Litvinenco, D.Perciun, D.Gherman, V.Roșca,
V.Bolea, M.Sandu, L.Nicolaescu-Onofrei, L.Carp, P.Frunze,
Ig.Grosu, O.Nantoi, D.Alaiba, M.Popșoi, R.Marian,
A.Năstase, Iu.Reniță, M.Ciobanu, S.Macari, A.Spătaru,
Ch.Moțpan, O.Țîcu, D.Plîngău, A.Slusari, L.Vovc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia de control a finanțelor publice

raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind

securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase-art.5, 10, 16, 18,
Anexa nr.1; Codul contravențional-art.159;)
nr. 226 din 08.10.2019
Lege organică

Inițiator - deputatul Ig. Munteanu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.

317/1994 cu privire la Curtea Constituțională-art.8; Legea nr.947/1996 cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii-art.6; Codul electoral
nr.1281/1997-art.24; ș.a.)
nr. 180 din 20.08.2019
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor – Comisia de control al finanțelor publice
2

raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală – art.4, 5, 71, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.2661,
2662, 413, 4151)
nr. 236 din 21.10.2019
Lege organică

Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

12

Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul
public de asigurări sociale (anexa nr.1)
nr. 8 din 23.01.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Golovatiuc, P.Burduja, C.Furculiță, R.Mudreac
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit
deputaților

13

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 61 din Legea nr.288/2016
privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne
nr. 176 din 15.08.2019
Lege organică

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

raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 5;
ș.a; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – anexa nr. 1; ș.a.)
nr. 242 din 25.10.2019
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

raport
distribuit
deputaților

15

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
monumentelor de for public nr.192/2011 – art.7; Legea nr.161/2017 privind
regimul mormintelor și operelor comemorative de război – art.9)
nr. 254 din 07.11.2019
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,

sport și mass-media

16

ÎNTREBĂRI

3

13 - 14 februarie
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.
1107/2002- art. 170; Codul familiei 1316/2000-art. 15, 38, 39, 55, 67; Legea
privind actele de stare civilă 100/2001-art. 23, 41, 42, 45)
nr. 259 din 11.11.2019
Lege organică

Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul vamal nr.1149/2000-art.20; Legea cu privire la introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către
persoane fizice nr.1569/2002-art.10; ș.a.)
nr. 139 din 22.07.2019

Lege organică

Inițiatori - deputații O.Lipskii, A.Jolnaci, D.Alaiba, P.Frunze
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei-art.26;

Legea cu privire la statutul militarilor-art.28)
nr. 114 din 10.07.2019
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Gaiciuc, V.Bolea, O.Savva, A.Lebedinschi
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

4

Proiect de hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza
modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății
publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și
desfășurare a parteneriatului public-privat privind modernizarea și
eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto
nr. 258 din 11.11.2019
Inițiatori - deputații Ig.Munteanu, R.Marian, P.Burduja
Raportor - Igor Munteanu, președintele Comisiei de

anchetă

5

Proiectul de hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza
modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării
proprietăţii publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de
pregătire și desfășurare a procesului de privatizare a 5076982 acțiuni
ordinare nominative proprietate publică a statului emise de S.A. "Tutun CTC"
nr. 10 din 27.01.2020

Inițiatori - deputații Ig.Munteanu, R.Marian, P.Burduja
Raportor - Igor Munteanu, președintele Comisiei de

anchetă

4

6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal-art.77, 13414, 1351, 145, 151, 152, 155 ș.a.; Codul contravenționalart.43, 461, 462, 69, 70, 75, ș.a.;)
nr.301 din 01.07.2016
lectura II
Lege organică

în lectura a doua comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal-13414, 1352, 155,
346; Codul contravențional-art.691)
nr. 277 din 20.06.2016

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

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,
adoptat prin Legea nr.797/1996 (Capitolul 91)
nr. 142 din 22.07.2019
Lege organică

Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun, P.Frunze,
D.Gherman
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

5

