SUPLIMENT LA
ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 17 martie 2022

Proiect

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
1

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin
schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Japoniei privind extinderea cooperării economice japoneze (Proiectul
privind îmbunătățirea echipamentelor de prevenire a incendiilor)
nr. 73 din 10.03.2022

lectura I

Lege organică

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

2

Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul
privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convențiacadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului
nr. 76 din 14.03.2022

lectura I

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la
întreprinderile mici și mijlocii (art.3, 13, 15)
nr. 30 din 07.02.2022

lectura I

Lege organică

Inițiatori - deputații D.Alaiba, G.Sajin, E.Sinchevici, V.Șoimaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege cu privire la publicitate
nr. 269 din 07.10.2021

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații D.Alaiba, L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam,
V.Pâslariuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege privind susținerea participanților la acțiunile de luptă
pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii
Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 ani
de la războiul de pe Nistru și pentru modificarea unor acte normative
nr. 61 din 01.03.2022

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații D.Perciun, B.Marcoci
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.13, 131, 34, 561; Legea
nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.7)
nr. 63 din 02.03.2022
lectura II
Lege organică

Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7

Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de Consilier pentru
soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor
(Gheorghe Ghidora)
nr. 72 din 10.03.2022
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

