PROIECT DE ORDINE DE ZI
a şedinţei Comisiei politică externă şi integrare europeană
din 21 septembrie 2011, ora 10.00, biroul 1102
proces verbal nr.20
Nr.
crt.

1.

Titlul şi nr. de înregistrare
a proiectului de act legislativ

Autorul

Comisia
sesizată în
fond

Responsabili
deputat/
consultant

Notă
raport/aviz

Adoptarea proiectului de ordine de zi
I. Examinarea avizelor consultative

2.

Aviz consultativ privind iniţierea
negocierilor asupra Acordului, întocmit
prin schimb de note, privind
confirmarea aplicării prin succesiune
între Republica Moldova şi Republica
Slovenia a Tratatului între Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste şi
Republica
Populară
Federativă
Iugoslavia privind asistenţa juridică în
materie civilă, familială şi penală,
încheiat la Moscova la 24 februarie
1962

Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene

I. Corman
V. Parfentiev

aviz
consultativ

3.

Aviz consultativ privind iniţierea
negocierilor asupra proiectului de
Acord în domeniul asigurărilor sociale
între Republica Moldova şi Republica
Estonia

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

I. Corman
V. Parfentiev

aviz
consultativ

4.

Aviz consultativ privind iniţierea
negocierilor asupra proiectului de
Aranjament pentru aplicarea Acordului
în domeniul asigurărilor sociale între
Republica Moldova şi Republica
Estonia

Ministerul
Muncii,
Protecţiei
Sociale şi
Familiei

I. Corman
V. Parfentiev

aviz
consultativ

5.

Aviz consultativ privind oportunitatea Ministerul
semnării Acordului multilateral privind Economiei
instituirea Centrului internaţional de
investigaţii şi cercetare pentru Ţările în
curs de dezvoltare fără litoral maritim

I. Corman
A. Eşanu

aviz
consultativ

6.

Aviz consultativ privind oportunitatea Ministerul
semnării Declaraţiei pentru a deveni Economiei
parte semnatară a Memorandumului de
Înţelegere privind aspectele sociale în
contextul Comunităţii Energetice

I. Corman
A. Eşanu

aviz
consultativ

7.

Aviz consultativ privind oportunitatea
semnării Acordului privind crearea
Consiliului şefilor unităţilor pentru
investigaţii financiare ale statelor

I. Corman
A. Eşanu

aviz
consultativ

Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor

membre ale
Independente

Comunităţii

Statelor Economice
şi Corupţiei

8.

Aviz consultativ privind oportunitatea Ministerul
semnării Protocolului adiţional Nagoya Mediului
– Kuala Lumpur privind răspunderea şi
repararea daunelor la Protocolul de la
Cartagena privind biosecuritatea

I. Corman
A. Eşanu

aviz
consultativ

9.

Aviz consultativ privind oportunitatea Ministerul
semnării Protocolului Nagoya privind Mediului
accesul la resursele genetice şi
distribuirea corectă şi echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea
acestora,
la
Convenţia
privind
diversitatea biologică

I. Corman
A. Eşanu

aviz
consultativ

II. Examinarea avizelor
10. Proiectul de lege privind completarea Guvern
alineatului (3) articolul 4 din Legea
fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală pe anul 2011 nr.55
din 31 martie 2011 (nr.1782 din
01.08.2011)

Comisia
protecţie
socială,
sănătate şi
familie

A. Guţu
V. Parfentiev

aviz

11. Proiectul de lege pentru modificarea şi Guvern
completarea unor acte legislative
(nr.1866 din 22.08.2011)

Comisia
juridică,
numiri şi
imunităţi

A. Guţu
V. Parfentiev

aviz

12. Proiectul de lege privind protejarea Guvern
patrimoniului
cultural
imaterial
(nr.1719 din 25.07.2011)

Comisia
cultură,
educaţie,
cercetare,
tineret,
sport şi
massmedia

A. Guţu
A. Eşanu

aviz

13. Proiectul de lege pentru modificarea şi Guvern
completarea unor acte legislative
(nr.1865 din 22.08.2011)

Comisia
economie,
buget şi
finanţe

V. Streleţ
A. Eşanu

aviz

14. Proiectul de hotărîre cu privire la Guvern
modificarea Hotărîrii Parlamentului
nr.283-XIV din 17 februarie 1999
(nr.1867 din 22.08.2011)

Comisia
securitate
naţională,
apărare şi
ordine
publică

D. Diacov
A. Eşanu

aviz

15. Proiectul de lege pentru modificarea şi Guvern
completarea unor acte legislative
(nr.1921 din 05.09.2011)

Comisia
economie,
buget şi
finanţe

D. Diacov
A. Eşanu

aviz

16. Proiectul de lege privind clauzele Guvern
abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii (nr.1923 din 05.09.2011)

Comisia
economie,
buget şi
finanţe

Iu. Chiorescu
A. Eşanu

aviz

Iu. Chiorescu
A. Eşanu

aviz

Comisia
juridică,
numiri şi
imunităţi
17. Proiectul de lege pentru modificarea şi Guvern
completarea unor acte legislative
(nr.1922 din 05.09.2011)

Comisia
economie,
buget şi
finanţe
Comisia
juridică,
numiri şi
imunităţi

18. Chestiuni diverse

Igor CORMAN

Preşedintele Comisiei

