ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 10 - 11 martie 2016
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
__10 martie_
1

Proiectul de lege privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a
infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice
nr. 373 din 09.10.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul legii poștei
nr. 387 din 15.10.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303 din 13
decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
(art.16, 26, 27, 29, 31)
nr. 6 din 21.01.2015

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații V.Voronin, V.Ivanov, O.Domenti, Ig.Vremea,
A.Reșetnicov
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională,
mediu și schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege cu privire la organizarea activității notarilor
nr. 317 din 04.09.2015
Lege organică

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

5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; Legea
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa)
nr. 433 din 03.11.2015
Lege organică

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

1

6

Proiectul de lege cu privire la completarea unor acte legislative (Legea pentru
adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797 din 2 aprilie 1996 - art. 47; Legea
privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001- art. 23)
nr. 11 din 01.02.2016
Lege organică

Inițiator - deputatul S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la
simbolurile publice (art.5, 6)
nr. 410 din 26.10.2015
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și massmedia
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privatizării

fondului de locuințe-art.121; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății
publice art.501)
nr. 394 din 16.10.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații A. Bannicov, B.Golovin
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 68 din 9 aprilie 2015 privind componența nominală a delegațiilor
Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și
organizațiile parlamentare bilaterale
nr. 4 din 11.01.2016
Inițiator - Biroul permanent
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală-art.56; Legea pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale-pct.5)
nr. 132 din 06.04.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Voronin, A.Reșetnicov, C.Mihalache, G.Balmoș,
P.Porcescu, E.Bodnarenco, B.Golovin, Ig.Vremea
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
11

Proiectul de hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru
monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului în procesul examinării
cazului Petrenco
nr. 35 din 16.02.2016
Inițiatori - deputații I.Dodon, Z.Greaceanîi, A.Neguța, V.Țurcan, V.Sorocean,
V.Golovatiuc, V.Bolea, E.Hrenova, A.Lebedinschi, O.Savva,
A.Dolință, G.Mitriuc, E.Smirnov, A.Labuneț, O.Lipskii, R.Mudreac,
C.Furculiță, M.Radvan, V.Odnostalco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

12

ÎNTREBĂRI
__11 martie_

1

Moțiune simplă asupra activității domnului Anatolie Șalaru, ministrul apărării
nr. 63 din 26.02.2016
Inițiatori - A.Neguța, V.Țurcan, Gh.Mitriuc, A.Labuneț, O.Lipschii, E.Hrenova,
B.Țîrdea, F.Gagauz, V.Odnostalco
Raportor - Anatolie Șalaru, ministrul apărării
Avize - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Comisia juridică, numiri și imunități

2

Proiectul de hotărîre privind acceptarea demisiilor și declararea vacanței
funcțiilor de Guvernator și Prim-viceguvernator ai Băncii Naționale a Moldovei
nr. 78 din 04.03.2016
Inițiator - deputatul Andrian Candu, Președintele Parlamentului Republicii
Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

Proiectul de hotărîre cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a
Moldovei
nr. 79 din 04.03.2016
Inițiator - deputatul Andrian Candu, Președintele Parlamentului Republicii
Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

