ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 20 - 27 noiembrie 2020
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal
nr.985/2002 – art.222; Codul contravențional nr.218/2008 – art.54)
nr. 441 din 06.11.2020
Lege organică

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

2

Proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative
nr. 239 din 11.06.2020

UE
lectura II

Lege organică

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

3

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
lectură finală
Lege organică

în lectura a 2-a comasat cu:
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
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

Inițiator

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

remis comisiei la ședința în plen din 11.09.20

1

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea taxei de
stat nr.1216/1992 – art.4; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în
Parlament – art.3; ș.a.)
nr. 442 din 06.11.2020
Lege organică

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

5

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia
finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
”Agricultura competitivă”
nr. 450 din 13.11.2020
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

6

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

adoptarea

nr. 134 din 18.03.2020
lectura II
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

7

Proiectul de lege cu privire la modificarea art.761 din Codul
Contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24 octombrie 2008
nr. 247 din 15.06.2020

lectura II
în lectura a 2-a comasat cu:

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.212/2004 privind regimul stării
de urgență, de asediu și de război-art.22; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008
- art.761; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice-art.58)
nr. 261 din 19.06.2020

Inițiatori - deputații D.Plîngău, A.Slusari, S.Macari, Ig.Munteanu,
L.Vovc, V.Năstase, I.Grigoriu, Iu.Reniță
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului,
adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.141)
nr. 3 din 15.01.2020
Inițiator - deputații G.Sajin, L.Carp
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

lectura II

2

raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea
Parlamentului nr.160/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă
pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip
raider)
a
acțiunilor
băncilor
comerciale,
companiilor
de
asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada
anilor 2010-2012
nr. 366 din 18.08.2020
Inițiator - deputatul A.Candu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995
(art.20, 21, 351)
nr. 195 din 21.05.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații E.Bacalu, R.Glavan, I.Himici, A.Darovannaia,
L.Vovc, D.Perciun, V.Odnostalco
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la tineret
nr.215/2016 (art.2, 6, 81, ș.a.)
nr. 361 din 12.08.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații M.Ciobanu, L.Carp, V.Năstase, A.Lebedinschi
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,

sport și mass-media
raport
distribuit
deputaților

12

Proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr.116/2014
(art.1, 2, 4, ș.a.)
nr. 362 din 12.08.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Năstase, N.Țurcan, M.Ciobanu, L.Carp,
A.Lebedinschi
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,

sport și mass-media
raport
distribuit
deputaților

13

Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat
a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
nr. 418 din 08.10.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Slusari, D.Plîngău, L.Vovc
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de lege pentru completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995
(art.371)
nr. 215 din 04.06.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, R.Glavan, S.Sîrbu, E.Bacalu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3

raport
distribuit
deputaților

15

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul
Penal al Republicii Moldova nr.985/2002 – art. 13414, 13415, 287, 212; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.772)
nr. 332 din 16.07.2020
Inițiator - deputații V.Fotescu, D.Ulanov, P.Jardan
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

16

Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218/2008 (art.400)
nr. 48 din 13.02.2020
Inițiator - deputatul L.Carp
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
amânat la ședința în plen a Parlamentului din 12.03.2020

raport
distribuit
deputaților

17

Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea privind
fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149/2006 – art.33; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.405)
nr. 351 din 28.07.2020
Lege organică

Inițiator - deputatul N.Ciubuc
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică numiri și imunități
18

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice-art.2, 6, 26; Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul publicprivat -art.2, 11, 81; ș.a.)
nr. 181 din 02.09.2019
lectura II
Lege organică

Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
19

Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de
impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru
identificarea virusului SARS-CoV-2
nr. 389 din 16.09.2020
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, G.Brașovschi, E.Grețu, O.Sîrbu,
G.Repeșciuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
20

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul
fiscal nr.1163/1997 – art.20, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public
de asigurări sociale – anexa nr.3; ș.a.)
nr. 440 din 06.11.2020
lectura II
Lege organică

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

4

21

Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la „spălătoria” banilor
murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătorilor și
instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova
nr. 9 din 24.01.2020
Inițiatori - deputații I.Grigoriu, A.Slusari, Ig.Munteanu, S.Macari,
L.Vovc, M.Ciobanu, Ch.Moțpan, Iu.Reniță, A.Spătaru,
V.Năstase, D.Plîngău
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

22

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 –
art.4, 78; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de
demnitate publică – art.23; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică
și statutul funcționarului public – art.59, 64; ș.a.)
nr. 221 din 04.06.2020
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice
Coraportor - Comisia administrație publică

23

INTERPELĂRI

5

