ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 21 - 29 mai 2020

proiect

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

21 - 22 mai
raport
distribuit
deputaților

1

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

lectura II

Lege organică

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

2

Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în
domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de
aplicare a sancțiunilor
nr. 28 din 06.02.2020

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
3

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.947/1996
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
nr. 68 din 21.02.2020

lectura II

Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea pentru
modificarea unor acte normative nr. 193/2019- art.III; Legea nr. 947/1996 cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.24)
nr. 178 din 12.05.2020
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind
implementarea Proiectului Răspuns de Urgență la COVID-19
nr. 190 din 18.05.2020
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării
de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (Codul
muncii nr.154/2003 – art.73, 95, 104 ș.a.; Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020 – art.14; Legea fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală pe anul 2020-art.31)
nr. 191 din 19.05.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (Ministerul Justiției în comun cu Ministerul
Finanțelor și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a
programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene
2020
nr. 183 din 14.05.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui
Republicii Moldova
nr. 172 din 11.05.2020
Inițiatori - deputații V.Bolea, A.Dolință, V.Batrîncea, G.Novac,
A.Suhodolski, A.Răileanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
nr. 181 din 12.05.2020
(Oleg TETEREA)
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

10

Proiectul de lege pentru completarea Codului civil al Republicii Moldova
nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (art.1602)
nr. 188 din 14.05.2020
Lege organică

Inițiator - deputatul A.Lebedinschi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Codul jurisdicției constituționale – art.4, 38; Legea cu privire la Curtea
Constituțională – art.4, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție –
art.2, 16; ș.a.)
nr. 131 din 17.03.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Bolea, A.Dolință, Ig.Vremea, A.Lebedinschi,
Gr.Novac, S.Sîrbu, A.Suhodolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

12

Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al
Curții Supreme de Justiție
(Sveatoslav MOLDOVAN)
nr. 149 din 02.04.2020
Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

13

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.293/2017 privind unele
măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă” (art.4,
6, 7, 8)
nr. 145 din 02.04.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
14

ÎNTREBĂRI
28 - 29 mai

raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală nr.122/2003 – art.2151; Codul de procedură civilă –
art.2787; ș.a.)
nr. 138 din 26.03.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

3

raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru
Regulamentului Parlamentului nr.797/1996 (art.281)

adoptarea

nr. 134 din 18.03.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Bolea, Gr.Novac, A.Dolință, Ig.Vremea,
A.Lebedinschi, S.Sîrbu, A.Suhodolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 8; Legea
nr.171/2012 privind piața de capital – preambul, art.6, ș.a.)
nr. 137 din 26.03.2020
Lege organică

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

4

Proiectul de lege cu privire la ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordulcadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a
penitenciarului din Chișinău
nr. 140 din 26.03.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul de
credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de finanțare dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II)
nr. 141 din 26.03.2020
Lege organică

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

6

Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre
Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind
implementarea Proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”
nr. 152 din 16.04.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia mediu și dezvoltare regională
4

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin
schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională)
dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
în vederea realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” (credit
nr.5858-MD)
nr. 150 din 06.04.2020
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege cu privire la eliberarea Î.S.”Moldelectrica” de obligația
garantării rambursării împrumutului
nr. 184 din 14.05.2020
Lege organică

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

9

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală –
art.4; Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor
categorii de populație – art.2)
nr. 105 din 05.03.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998
cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
nr. 88 din 28.02.2020
Lege organică

Inițiator - deputatul P.Filip
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amânat la ședința în plen din 12.03.2020
raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.1585/1998 cu
privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
nr. 33 din 06.02.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Odnostalco, M.Paciu, A.Jolnaci, G.Vartanean,
A.Usatîi, V.Mizdrenco, A.Nesterovschi, A.Darovannaia,
Gh.Para, O.Lipskii, I.Lozovan, I.Koksal, O.Teterea
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

raport
distribuit
deputaților

12

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a
centrelor culturale și activitatea acestora
nr. 83 din 27.02.2020
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
13

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
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de lege privind modificarea articolului 141 din Codul Penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
nr. 87 din 28.02.2020

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații M.Popșoi, Ch.Moțpan, A.Jizdan, Ig.Grosu,
V.Pâslariuc
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
15

Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 123 al
electoral

Codului

nr. 177 din 12.05.2020
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Bolea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
16

Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale
nr. 109 din 03.04.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

17

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

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun, P.Frunze,
D.Gherman
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
18

INTERPELĂRI

6

7

