proiect
ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 15 - 16 noiembrie 2012
Palatul Republicii
ora 10.00
1

Proiectul de hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor membri ai
Consiliului Coordonator al Audiovizualului
nr. 2644 din 09.11.2012
Inițiatori - deputații C.Lucinschi, N.Juravschi, G.Ciobanu, M.Ciobanu,
Iu.Bolboceanu, O.Țulea
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

Proiectul de lege privind importul unui echipament medical
nr. 2359 din 17.10.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputata L.Palihovici
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII
din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
nr. 1914 din 30.08.2012

lectura II

Lege organică
pentru lectura a II-a comasat cu inițiativa legislativă a deputaților A.Candu, R.Apolschii, V.Stratan
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25 mai
1993
nr. 1556 din 04.07.2012

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
4

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

lectura II

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
5

Proiectul de
hotărîre privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul
Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund
nr. 2587 din 06.11.2012
Inițiator - deputatul A.Stoianoglo
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
1

6

Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.947-XIII din 19 iulie 1996
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.15, 19)
nr. 2074 din 24.09.2012
Lege organică

Inițiator - Președintele RM
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

(Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.251, 26, 31, 32; Codul
jurisdicției constituționale – art.4, 71, 27, 55, 70)
nr. 2197 din 03.10.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, A.Reșetnicov, I.Vremea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8

Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament
(V.Nemerenco-FPL)
nr. 305 din 14.02.2012
Inițiator - deputatul V.Popa
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

9

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local

nr.
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
10

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind statutul alesului local – art.5; Legea privind administraţia
publică locală – art.24; ş.a.)
nr. 2309 din 25.10.2011
lectura II
Inițiatori - deputaţii S.Sîrbu, M.Postoico, A.Reşetnicov, I.Vremea,
V.Mişin, A.Zagorodnîi
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională

11

Întrebări

2

