proiect
ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 4 octombrie 2019
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru
efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoare adăugată, fără
drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate
pentru construcția Complexului Sportiv ”V.Mumjiev” în municipiul
Comrat, UTA Găgăuzia
nr. 152 din 26.07.2019

lectură finală

Lege organică

Inițiatori - deputatii A.Suhodolski, F.Gagauz, I.Koksal
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 52 din Codul
contravențional al Republicii Moldova
nr. 184 din 04.09.2019

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice-art.2, 6, 26; Legea nr.179/2008 cu privire la
parteneriatul public-privat -art.2, 11, 81; ș.a.)
nr. 181 din 02.09.2019
Lege organică

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

1

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de
scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare și a Amendamentului, prin schimb de
scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP)
nr. 192 din 12.09.2019
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil –
Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor- Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea privind
prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308XIII din 25 iulie 1997
nr. 133

din 26.04.2018

Lege organică

Inițiatori - ex-deputații I.Balan, N.Olaru, O.Sîrbu, A.Bannicov,
A.Zagorodnîi, L.Lupu, N.S.Pleșca, Iu.Chiorescu,
An.Agache, N.Juravschi, V.Rotaru (legislatura a XX-a)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
6

Raportul de evaluare a modului de pregătire și desfășurare a
concesionării Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”
Raportor - Igor Munteanu, președintele Comisiei de
anchetă pentru analiza modului de
organizare și desfășurare a privatizărilor
proprietății publice începând cu anul 2013

Proiectul 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 privatizării Î.S.
”Aeroportul Internațional Chișinău”
nr. 217 din 01.10.2019
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
7

Raportul de evaluare a modului de pregătire și desfășurare a
privatizării Î.S. Compania Aeriană ”AIR MOLDOVA”
Raportor - Igor Munteanu, președintele Comisiei de
anchetă pentru analiza modului de
organizare și desfășurare a privatizărilor
proprietății publice începând cu anul 2013

Proiectul 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 privatizării Î.S.
Companiei Aeriene ”Air Moldova”
nr. 218 din 01.10.2019
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
2

8

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului
Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei
nr. 220 din 02.10.2018
Inițiator - Biroul permanent

9

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și
organizațiile parlamentare bilaterale
nr. 221 din 02.10.2019
Inițiator - Biroul permanent

10

ÎNTREBĂRI

3

