ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 4 - 5 octombrie 2012
Palatul Republicii
ora 14.00

4 octombrie__
1

Proiectul de lege cu privire la modul de aplicare a forței fizice,
mijloacelor speciale și a armelor de foc
nr. 1428 din 22.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.2, 8, 10, ș.a.;
Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova - art.31, 421, 68, 69; ș.a.)

nr. 1272 din 11.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
3

Proiectul de lege
privind modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu
privire la medicamente – art.27; ș.a.)
nr. 628 din 29.03.2012
Lege organică

Inițiatori

- deputații V.Stratan, A.Candu, A.Stoianoglo, V.Botnari,
O.Sîrbu, R.Apolschii, Iu.Bolboceanu, I.Corman
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din
30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4,
5/1, 5/2)
nr. 998 din 19.04.2011
Inițiator - deputatul Gh.Ciobanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass - media

5

Întrebări

5 octombrie__
1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind
Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1)
nr. 1225 din 06.06.2012
lectură finală
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Ioniță, V.Ghilețhi, S.Furdui, I.Ionaș, L.Palihovici
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

2

Proiectul de lege pentru modificarea hotarelor unităţilor administrativ –
teritoriale Zastînca şi Voloviţa, raionul Soroca
nr. 976 din 15.04.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputaţii E.Muşuc, E.Bodnarenco
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională

SUPLIMENT LA

proiect

ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 4 - 5 octombrie 2012
4 octombrie__
1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998
nr. 1944 din 05.09.2012
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege privind monitoringul bunurilor imobile
nr. 1893 din 21.08.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31,
123; Legea nr.1100-XIV cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a
producției alcoolice-art.1,2,3,4ș.a., ș.a.)

nr. 900 din 03.05.2012
Lege organică

Inițiatori

- Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industria alimentară
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege cu privire la importul clopotelor
nr. 2123 din 28.09.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații O.Garizan, I.Vlah, A.Stoianoglo, P.Vlah
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

5 octombrie__
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privatizării fondului de locuințe – art.22; Codul fiscal – art.5, 8, 163;
Legea condominiului în fondul locativ – art.17; ș.a.)
nr. 1946 din 05.09.2012
Lege organică

2

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

(Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32, 321, 322; Legea privind pensiile de
asigurări sociale de stat - art.16, 42, 43, ș.a.; ș.a.)

nr. 1271 din 11.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3

Proiectul de lege privind siguranţa construcţiilor hidrotehnice
nr. 1283 din 30.05.2011
Inițiatori - Guvernul (autor - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice

4

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.755-XV din
21 decembrie 2001 privind securitatea biologică (art.1, 2, 4, ş.a.)
nr. 1060 din 28.04.2011
Inițiatori - Guvernul (autor - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice

5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea
cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 și a Codului
contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
nr. 378 din 22.02.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, V.Cojocaru, Gh.Brega, C.Fusu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6

Proiectul de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă
pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor
istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite
de stat
nr. 1564 din 08.07.2011
Inițiatori - deputații C.Lucinschi, M.Ciobanu, N.Juravschi, Gh.Ciobanu,
O.Ţulea, C.Fusu, Iu.Bolboceanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 28.07.2011

7

Proiectul de hotărîre privind modificarea componenței numerice și
nominale a Biroului permanent al Parlamentului (art.1, 3)
nr. 2172 din 02.10.2012
Inițiatori - deputații I.Hadârcă, V.Munteanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

