ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 31 mai – 8 iunie 2012
Palatul Republicii
ora 13.00

__ 31 mai __
1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art.115, 400)
nr. 716 din 10.04.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații T.Deliu, M.Ciobanu, Iu.Chiorescu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de lege privind Statutul personalului didactic
nr. 2822 din 21.09.2001
Lege organică

Inițiatori - un grup de deputați, legislatura XIV
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
3

Proiectul de lege cu privire la statutul personalului didactic
nr. 3382 din 12.10.2005
Lege organică

Inițiatori - deputaţii D.Diacov, O.Ţulea, legislatura XVI
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
4

Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de
sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
nr. 607 din 09.03.2011
Inițiator - deputatul E.Mușuc
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media

5

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.10, 11, 221, 222)
nr. 361 din 16.02.2010
Inițiatori - ex-deputaţii S.Urechean, V.Balan, legislatura XVII
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media

6

Interpelări

1

__ 7 - 8 iunie __
1

Legea nr. 250 din 8 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea
Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a
activității de întreprinzător
nr. 955 din 10.05.2012
reexaminare
Prezentat - Președintele RM
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2

Proiectul de lege cu privire la ajutorul de stat
nr. 2147

lectura II

din 03.10.2011

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege privind desfășurarea în siguranță a activităților
nucleare și radiologice
nr. 397 din 24.02.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
4

Proiectul de lege privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă
nr. 1582 din 11.07.2011

lectura II

Lege organică

Inițiatori - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
5

Proiectul de lege privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale
nr. 457 din 05.03.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii
nr. 2760 din 14.12.2011

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputaţii V. Hotineanu, M. Nasu, P. Ştirbate,
V. Stratan, Gh. Brega
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7

Proiectul de lege
pentru modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art.2631, 400)

nr. 627 din 29.03.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații P.Știrbate, L.Zaporojan, S.Grișciuc, A.Vacarciuc,
S.Furdui, Iu.Chiorescu

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

8

Proiectul de lege cu privire la completarea articolului 7 şi articolului 8 din
Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă
nr. 1363 din 10.06.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul Iu.Bolboceanu
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
Coraportor- Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor- Comisia administrație publică și dezvoltare regională
9

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
10

Proiectul de lege
pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5, ș.a.;
Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)

nr. 537 din 19.03.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor- Comisia juridică, numiri și imunități
11

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova – art.3; Legea privind
actele de identitate din Sistemul național de pașapoarte – art.3, 4; ș.a.)

nr. 901 din 03.05.2012
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (elaborat - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor- Comisia juridică, numiri și imunități
12

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art.891)

nr. 703 din 06.04.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, A.Guțu, C.Fusu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
13

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.)

nr. 517 din 15.03.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Stratan, I.Corman, O.Sîrbu, V.Botnari, O.Țulea,
Iu.Bolboceanu, R.Apolschii, A.Candu, Gh.Brașovschi
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
14

Întrebări

3

SUPLIMENT LA

proiect

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Parlamentului
din 31 mai – 8 iunie 2012
1

__ 31 mai __
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
nr. 915 din 05.05.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul O.Bodrug
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii pentru
modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind
achizițiile publice (art.2, 46, 59)
nr. 760 din 12.04.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Ionaș, I.Butmalai, I.Balan, N.Olaru, Iu.Chiorescu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în
domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în
Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrației
nr. 772

din 12.04.2012

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
4

Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului dintre statele-membre ale
Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a
persoanelor
nr. 990 din 15.05.2012
Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
5

Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului
nr.84 din 21 aprilie 2011 privind aprobarea componenței nominale a
delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară
a Parteneriatului Estic
nr. 1022 din 17.05.2012
Inițiatori - deputații T.Deliu, I.Corman, V.Munteanu
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

6

Proiectul de hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.22-XV
din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la
statutul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea
materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament
nr. 1161 din 30.05.2012
4

Prezentat – Biroul permanent

__ 7 - 8 iunie __
1

Proiectul de lege privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător
nr. 2804 din 16.12.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte – art.1,
3, 4; Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei – art.12,
44)
nr. 2245 din 17.10.2011
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Botnari
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

5

