SUPLIMENT
la ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 2 noiembrie 2017
raport
distribuit
deputaților

1

proiect

Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea și completarea Legii
nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.1, 3, 11, 14, anexa nr.8)
nr. 787 din 28.04.2017
reexaminare
Lege organică
referitor la proiectul de lege nr. 53 din 09.03.2017
Prezentat - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport
distribuit
deputaților

2

exclus de pe ordinea de zi la ședințele în plen ale Parlamentului din 06.07.17,
13.07.17, 20.07.17, 20.10.17
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehiculeart.11; Legea nr. 239 din 29.12.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.414XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule-art.I; II)
nr. 297 din 04.10.2017
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații C.Dudnic, M.Răducan, Șt.Creangă, A.Bannicov
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea bugetului de stat
pentru anul 2017
nr. 290 din 27.09.2017

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul Iu. Chiorescu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul fiscal – art.5, 6, 15,18, 19, 20, 24 ș.a; Legea pentru punerea în aplicare a
titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24;Legea cu privire la tariful vamal –
art.28, anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal
– art.4; Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.30; ș.a.)
nr. 317 din 17.10.2017
politica bugetar – fiscală - vamală
Lege organică

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

5

Proiectul de lege privind auditul situațiilor financiare
nr. 309 din 12.10.2017
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii
nr. 152 din 18.05.2017
Lege organică

7

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1260-XV din 19 iulie
2002 cu privire la avocatură (art.8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 171, 18, 19, 20, 21 ș.a.)
nr. 198 din 10.05.2016
Lege organică

8

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
securității statului-art.13; Legea privind organele securității statului-art.13; Legea cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar-anexa nr7; Legea cu privire la
Serviciul de Protecție și Pază de Stat-art.10, 17, 27 ș.a.; )
nr. 320 din 17.10.2017
Lege organică

9

Inițiator - Guvernul (responsabil – Serviciul de Protecție și Pază de Stat)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1260 din 19 iulie 2002
cu privire la avocatură (art.11, 18)
nr. 88 din 24.03.2017
Lege organică

10

Inițiatori - deputații T.Deliu, M.Ciobanu, V.Roșca, Gr.Cobzac,
Al.Barbăroșie, Iu.Țap, L.Palihovici
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de
procedură penală - art.2293, 2295, 258; Legea privind Agenția de Recuperare a
Bunurilor Infracționale - titlul și conținutul legii, art.2, 4, 5, 6, 7 ș.a.)
nr. 305 din 09.10.2017
Lege organică

11

Inițiator - deputații A.Candu, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat (Vasile Panciuc)
nr. 333 din 26.10.2017

raport
distribuit
deputaților

12

Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
jurisdicției constituționale-art.80;Legea cu priivre la Banca Națională a Moldoveiart.69; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii-art.29; ș.a)
nr. 131 din 28.04.2017
Lege organică

Inițiatori - deputații D.Diacov, T.Deliu, Z.Greceanîi, Iu.Țap
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică
2

3

