ORDINEA DE ZI
a şedinţei Parlamentului
din 15 iunie 2012
Palatul Republicii
ora 9.00
1

Se supune la vot
Proiectul de lege cu privire la ajutorul de stat
nr. 2147

lectura II

din 03.10.2011

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenţia Naţională pentru Protecţia
Concurenţei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Se supune la vot
Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii
nr. 2760 din 14.12.2011

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputaţii V. Hotineanu, M. Nasu, P. Ştirbate,
V. Stratan, Gh. Brega
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii pentru
modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind
achizițiile publice (art.2, 46, 59)
nr. 760 din 12.04.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații I.Ionaș, I.Butmalai, I.Balan, N.Olaru, Iu.Chiorescu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

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
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (elaborat - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor- Comisia juridică, numiri și imunități
5

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
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Botnari
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
1

6

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
(utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru
anul 2011
nr. 1140 din 24.05.2012
Inițiator - Guvernul (prezentat - Compania Națională de Asigurări

în Medicină)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7

Proiectul de lege pentru completarea articolului 44 din Legea privind
achizițiile publice
nr. 553 din 21.03.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Ioniță, Iu.Apostolachi, L.Palihovici, A.Dimitriu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8

Proiectul de hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru
verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție și parcurilor
naționale
nr. 1004 din 16.05.2012
Inițiatori - deputații S.Griușciuc, Nae-Somion Pleșca, Gh.Mocanu,
Gh.Focșa, Iu.Chiorescu, T.Deliu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

