proiect
SUPLIMENT LA
ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 13 - 21 martie 2014
__ 13 martie__
1

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la
Cernobîl – art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din
corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.III, IV)
lectura II
nr. 85 din 03.03.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.124-XVIII din 23
decembrie 2009 cu privire la energia electrică (art.1,2,3,4,5 ș.a.)
nr. 20 din 24.01.2014

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381XIII din 21 noiembrie 1997 (art.177, 178, 186)
nr. 68 din 20.02.2014

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații T.Deliu, I.Hadârcă, S.Sîrbu, A.Guțu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
__ 14 martie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege cu privire la energia termica și promovarea cogenerării
nr. 18 din 24.01.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal-art.7, 901, 103, 108 ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat-art.7,
131; ș.a.)
nr. 34 din 04.02.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Țap, V.Ioniță, V.Guma, S.Sîrbu, V.Cojocaru, O.Bodrug
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1

__ 20 - 21 martie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul

contravențional – art.3192, 349, 385, ș.a.; Codul penal – art.3291; ș.a.)
nr. 2412 din 23.10.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul V.Ioniță
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4; Legea
aviației civile – art.11;Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2,4,11,13;ș.a.)
nr. 2 din 03.01.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

3

Proeictul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie
2012 cu privire la recensămîntul populației și a al locuințelor din Republica
Moldova în anul 2014 (art.3,4,6 ș.a.)
nr. 94 din 06.03.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, R.Apolschii, P.Știrbate, N.Juravschi, A.Agache,
A.Guțu, V.Saharneanu, A.Arhire, A.Stoianoglo, L.Palihovici,
Iu.Chiorescu, A.Cimbriciuc, Iu.Apostolachi, A.Dimitriu, T.Deliu,
Gh.Focșa, I.Butmalai

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de hotărîre cu privire la încetarea calității de director adjunct al
Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
nr. 99 din 11.03.2014
Inițiator - deputatul S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

5

Proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale și a unor autospeciale
nr. 75 din 26.02.2014
Lege organică

Inițiator - deputatul I.Butmalai
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege privind modificarea prevederilor articolului 24 alin.(3) din
legea nr.768-XIV din 2 februarie 2002 privind statutul alesului local
nr. 467 din 20.11.2013
Lege organică

Inițiator - deputatul Gh.Brașovschi
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege privind modificarea prevederilor articolului 24 alin.(3) din
legea nr.768-XIV din 2 februarie 2002 privind statutul alesului local
nr. 467 din 20.11.2013
Lege organică

Inițiator - deputatul Gh.Brașovschi
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
2

8

Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral
nr. 380 din 25.09.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Reșetnicov, Z.Todua, I.Vremea, I.Vlah, A.Zagorodnîi,
O.Garizan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

