proiect
ORDINEA DE ZI
a şedinţei Parlamentului
din 9 aprilie 2015
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
electoral – art.1, 16, 19, ș.a.; Codul penal – art.1812; ș.a.)
nr. 296 din 02.07.2013

lectură finală

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de hotărîre cu privire la desemnarea în funcție a unui membru al
Comisiei de Certificare (Ruslan BERZOI)
nr. 134 din 08.04.2015
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.317-XIII din 13 decembrie 1994
cu privire la Curtea Constituțională
nr. 106 din 31.03.2015
Lege organică

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

4

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor
europene (Acord de Validare)
nr. 104 din 30.03.2015
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Fdederale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare
nr. 115 din 01.04.2015
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind
garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
nr. 123 din 02.04.2015
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
1

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul
„Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi
privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în
subprogramul „Media” al Programului „Europa Creativă”
nr. 124 din 02.04.2015
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Culturii)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale
nr. 47 din 04.03.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații N.Juravschi, Șt. Creangă, M.Ciobanu, Ch.Lucinschi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
nr. 48 din 04.03.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații Șt. Creangă, N.Juravschi, M.Ciobanu, Ch.Lucinschi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
10

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de
populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.14; ș.a.)
nr. 2 din 21.01.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Voronin, G.Balmoș, O.Domenti, O.Reidman, V.Vitiuc,
V.Ivanov, I.Vremea, A.Reșetnicov, E.Bodnarenco, A.Zagorodnîi
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege privind importul unor bunuri
nr. 98 din 25.03.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Dimitriu, I.Balan, A.Agache
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
12

Proiectul de lege privind impotrul unei autospeciale
nr. 61 din 10.03.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, C.Fusu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
13

Proiectul de lege privind impotrul unei autospeciale
nr. 62 din 10.03.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, C.Fusu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții
Supreme de Justiție (Svetlana Filincova)
nr. 133 din 08.04.2015
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

15

raport
distribuit
deputaților

16

Proiectul de hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2015
nr. 126 din 03.04.2015
Prezentat - Biroul permanent
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

Proiectul de hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii
permanente ale Parlamentului
nr. 108 din 31.03.2015
Inițiatori - deputații An.Agache, V.Streleț, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

17

ÎNTREBĂRI

3

