ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 6 - 14 decembrie 2012
Palatul Republicii
ora 10.00
1

6 decembrie__
pentru modificarea și completarea unor acte

Proiectul de lege
legislative (Codul cu privire la locuințe – art.105, 110; Legea privatizării
fondului de locuințe – art.5, 17)
nr. 613 din 28.03.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de

lege

pentru completarea unor acte legislative (Legea

cadastrului bunurilor imobile – art.406; Codul contravențional – art.326)
nr. 2439 din 24.10.2012
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din
5 aprilie 2007 privind terenurile proprietatea publică și delimitarea lor
(art.3, 4, 9, ș.a.)
nr. 874 din 27.04.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
4

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art.93, 405, 4161)
nr. 2060 din 20.09.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Penal
nr.985-XV din 18 aprilie 2002
nr. 1246 din 08.06.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Guțu, C.Fusu, B.Vieru, M.Ghimpu, I.Hadârcă,
V.Munteanu O.Bodrug, V.Saharneanu, V.Nemerenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6

Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Codul penal -

art.2421, 2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328)
nr. 2671 din 12.11.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1

7

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de
Conturi – art.14, 16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului
Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită
și a modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal)
nr. 1147 din 29.05.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 21.06.12
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 15.06.12
8

Proiectul de hotărîre cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon
Vangheli
nr. 2615 din 07.11.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
9

Proiectul de lege pentru completarea
învățămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995

articolului

53

al

Legii

nr. 2002 din 13.09.2012
Lege organică

Inițiator - deputata L.Palihovici
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
10

Proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei
Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013
nr. 2838 din 28.11.2012
Inițiatori - deputații V.Guma, V.Ioniță, V.Cojocaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

11

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.489-XIV
din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.1, 5)
nr. 2669 din 12.11.2012
Lege organică

Inițiatori

- Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
12

Întrebări
7 decembrie__

1

Proiectul de
hotărîre privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul
Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund
nr. 2587 din 06.11.2012
Inițiator - deputatul A.Stoianoglo
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 16.11.12

2

2

Proiectul de hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef
de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție
nr. 2694 din 14.11.2012
Inițiator - deputatul A.Stoianoglo
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul de procedură civilă al RM – art.286, 287, 288, ș.a.; Legea privind
regimul juridic al adopției – art.2, 5, 61, ș.a.)
lectura II
nr. 1833 din 06.08.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii salarizării
nr.847-XV din 14.02.2002 (art.23)
nr. 1143 din 29.05.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori

- deputații A.Dimitriu, L.Palihovici, N.Olaru, G.Mocanu,
N.Juravschi, S.Grișciuc, Iu.Chiorescu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul vamal – art.224, 2292, 231, ș.a.; Codul penal – art.248,
249; ș.a.)
nr. 2331 din 16.10.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
6

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
nr. 2

din 02.01.2012

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
7

Proiectul de lege
pentru modificarea și completarea Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.2261, 2263, 2264, ș.a.)
nr. 2759 din 20.11.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Guma
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de
pașapoarte (art.31, 32)
nr. 1401 din 20.06.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Streleț, T.Deliu
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
9

Raport asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și
patrimoniului public în anul 2011
nr. 2264 din 09.10.2012
Raportor - Curtea de Conturi

13 - 14 decembrie__
1

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII
din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
nr. 1914 din 30.08.2012

lectura II

Lege organică
pentru lectura a II-a comasat cu inițiativa legislativă a deputaților A.Candu, R.Apolschii, V.Stratan
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25 mai
1993
nr. 1556 din 04.07.2012

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 16.11.12, 30.11.12
2

Proiectul de lege cu privire la Corpul de carabinieri
nr. 2629 din 08.11.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului
nr. 2630 din 08.11.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice
nr. 1283 din 30.05.2011
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 04.10.12

4

5

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie
1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
(art.31, 32)
nr. 137 din 20.01.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații V.Popa, V.Munteanu, C.Fusu
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 03.05.12
6

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din
4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
(art.1, 2, 6, ş.a.)
nr. 2733 din 12.12.2011
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
exclus de pe ordinea de zi la ședințele în plen ale Parlamentului din 08.06.12, 11.07.12, 22.11.12

7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind modul
de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173-XIII din 6 iulie
1994 (art.1)
nr. 2479 din 26.10.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul A.Reșetnicov
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul
Național al Justiției – art.13)
nr. 1602 din 09.07.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, C.Fusu, I.Hadârcă, M.Ghimpu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9

Proiectul de lege privind completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie
1997 privind societățile pe acțiuni (art.26, 61)
nr. 1301 din 13.06.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Ioniță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 04.10.12
10

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal
(art.5, 8, 133, ș.a.)
nr. 2855 din 29.11.2012
Inițiator - deputatul A.Candu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

11

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art. 8, 53)
nr. 2461 din 08.11.2011
Inițiatori - deputaţii A. Guţu, V. Munteanu, B.Vieru, O. Bodrug,
C. Fusu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5

12

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 9
iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12,
27, anexa nr.6)
nr. 1308 din 13.06.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Ionaș, I.Butmalai, I.Balan, A.Cimbriciuc
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
13

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu
privire la Guvern
nr. 1257 din 08.06.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
14

Proiectul de lege cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al
informației publice
nr. 634 din 30.03.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații deputații Gh.Ciobanu, L.Palihovici, V.Ghilețchi,
P.Știrbate, M.Nasu, E.Frumosu, L.Zaporojan

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
15

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3, 5, ş.a.; Codul contravenţional –
art.273)
lectură finală
nr. 2810 din 19.12.2011
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
16

Discursul Doamnei Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al ONU în
Republica Moldova

17

Întrebări

6

