proiect
ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 11 - 12 iulie 2012

Palatul Republicii
ora 14.00

11 iulie__
1

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

(Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 541,
74, ş.a.; ş.a.)
nr. 2574 din 23.11.2011
lectura II
Lege organică

prioritate legislativă a Guvernului
Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare
”Moldova 2020”
nr. 681 din 04.04.2012

lectura II

Lege ordinară

Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege privind piaţa de capital
nr. 2575 din 23.11.2011

lectura II
prioritate legislativă a Guvernului
Inițiator - Guvernul (autor - Comisia Naţională a Pieţei Financiare)

Lege organică

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 42 al Legii nr.158-XVI din
4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
nr. 876 din 27.04.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)

Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
Coraportor-Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

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
lectura II
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
6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din
23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar (art.1, 2, 3, ș.a.)
nr. 1445 din 26.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
1

7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul muncii – art.71; Codul contravențional – art.55, 551, 58)

nr. 1449 din 26.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor-Comisia juridică, numiri și imunități
8

Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012
nr.282 din 27 decembrie 2011 (art.1, 2, 3, 5, ș.a.)
nr. 1432 din 22.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012
nr.282 din 27 decembrie 2011 (anexa nr.6)
nr. 1063 din 21.05.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul V. Ioniță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
10

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea cu privire la
întreprinderea de stat – art.8; ș.a.)
nr. 1433 din 22.06.2012
politica fiscal-bugetară 2013
Lege organică
Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Finanțelor)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
11

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională
dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
privind Proiectul ”Educație de calitate în mediul rural din Republica
Moldova”
nr. 1096 din 23.05.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
12

Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale
nr. 2354

din 27.10.2011

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
13

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
2

14

Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a
lucrărilor de construcție a conductei de interconectare a sistemului
național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze
din Republica Moldova pe direcția rîul Prut – satul Todirești, raionul
Ungheni
nr. 1577 din 05.07.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
15

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1225-XII
din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
nr. 1148 din 29.05.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor-Comisia drepturile omului și relații interetnice
16

Proiectul de hotărîre privind modificarea Registrului monumentelor
Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului
nr.1531-XII din 22 iunie 1993
nr. 1448 din 26.06.2012

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
17

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă”
nr. 1385 din 20.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)

Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
18

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (art.2,
11, 19, ș.a.)
nr. 1617 din 10.07.2012

Inițiatori - deputații O.Țulea, C.Fusu, Gh.Ciobanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
19

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din 23
decembrie 2011 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
nr. 1447 din 26.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

3

Palatul Republicii
ora 8.00
1

12 iulie__
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în
sport
nr. 1729 din 08.06.2010

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputaţii L.Palihovici, V.Ghileţchi, V.Streleţ, T.Deliu,
V.Ioniţă, A.Cimbriciuc
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia
2

Proiectul legii concurenţei
nr. 2470 din 09.11.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1225-XII
din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
nr. 1148 din 29.05.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor-Comisia drepturile omului și relații interetnice
4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din
23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1,
2, 3, ș.a.)

nr. 1445 din 26.06.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul muncii – art.71; Codul contravențional – art.55, 551, 58)

nr. 1449 din 26.06.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor-Comisia juridică, numiri și imunități
6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind Fondul Arhivistic al RM – art.22; Legea metrologiei; ș.a.)

nr. 1102 din 23.05.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor-Comisia juridică, numiri și imunități
4

7

Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale
nr. 2354

din 27.10.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Planului de acțiuni privind
onorarea angajamentelor Republicii Moldova față de Consiliul Europei
nr. 1158 din 30.05.2012
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene)

Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
9

Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de
sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1)
nr. 1274 din 12.06.2012
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)

Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia
10

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în
cazul producerii dezastrelor
nr. 1083 din 22.05.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
11

Proiectul de lege privind importul unor autovehicule
nr. 1446 din 26.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
12

Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între
Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în scopul realizării
Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de transport în Republica
Moldova
nr. 1598 din 06.07.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
13

Proiectul de pentru ratificarea Acordului de împrumut între Republica
Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în
scopul realizării Proiectului de reabilitare a rețelelor electrice de
transport în Republica Moldova
nr. 1599 din 06.07.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
5

14

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între
Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru
realizarea Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile
socialmente vulnerabile II
nr. 1576 din 05.07.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
15

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de credit export între Republica
Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea Proiectului
”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova”
nr. 1604 din 09.07.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
16

Proiectul de hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului
nr. 1477 din 27.06.2012
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

17

Proiectul de lege privind interpretarea articolului 11 alineat (1) literă b)
din Legea nr.595 din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale
ale Republicii Moldova
nr. 1347 din 18.06.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul I. Corman
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
18

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

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații T.Deliu, M.Ciobanu, Iu.Chiorescu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
19

Proiectul de hotărîre privind independența presei și asigurarea libertății
de exprimare în Republica Moldova
nr. 1609 din 09.07.2012
Inițiatori - I.Hadârcă, O.Țulea, B.Vieru, M.Ciobanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia

20

Proiectul de hotărîre privind situația referitor la independența massmedia și libertatea de exprimare în Republica Moldova
nr. 1499 din 29.06.2012
Inițiatori - deputații V.Voronin, V.Mîndru, O.Reidman, M.Poleanschi,
Z.Todua, S.Stati, A.Gorilă, G.Morcov, I.Vlah, O.Garizan,
I.Șupac,Gh.Popa, I.Vremea, A.Zagorodnîi, V.Șova, S.Sîrbu,
M.Mocan, G.Balmoș, Z.Chistruga, V.Ivanov, M.Gagauz, A.Petkov

Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass- media
6

21

Proiectul de hotărîre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile
permanente ale Parlamentului
nr. 1511 din 02.07.2012

Inițiatori - deputații M.Postoico, Iu.Muntean, I.Ceban, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
22

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței
nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile
parlamentare internaționale
nr. 1512 din 02.07.2012

Inițiatori - deputații I.Ceban, S.Sîrbu, Iu.Muntean
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
23

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței
nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile
parlamentare internaționale
nr. 1513 din 02.07.2012

Inițiatori - deputații I.Ceban, S.Sîrbu, Iu.Muntean
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
24

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței
nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile
parlamentare internaționale
nr. 1514 din 02.07.2012

Inițiatori - deputații I.Ceban, S.Sîrbu, Iu.Muntean
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
25

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței
nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile
parlamentare internaționale
nr. 1515 din 02.07.2012

Inițiatori - deputații I.Ceban, S.Sîrbu, Iu.Muntean
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
26

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
lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
pentru lectura a II-a comasat cu inițiativa deputatului V.Botnari:
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

7

27

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din 23
decembrie 2011 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
nr. 1447 din 26.06.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
28

Întrebări

8

