ORDINEA DE ZI
a şedinţei Parlamentului
din 6 decembrie 2012
Palatul Republicii
ora 10.00
1

Proiectul de lege
pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul cu privire la locuințe – art.105, 110; Legea privatizării
fondului de locuințe – art.5, 17)
nr. 613 din 28.03.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de

lege

pentru completarea unor acte legislative (Legea

cadastrului bunurilor imobile – art.406; Codul contravențional – art.326)
nr. 2439 din 24.10.2012
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din
5 aprilie 2007 privind terenurile proprietatea publică și delimitarea lor
(art.3, 4, 9, ș.a.)
nr. 874 din 27.04.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
4

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art.93, 405, 4161)
nr. 2060 din 20.09.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
Cadastru)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Penal
nr.985-XV din 18 aprilie 2002
nr. 1246 din 08.06.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Guțu, C.Fusu, B.Vieru, M.Ghimpu, I.Hadârcă,
V.Munteanu O.Bodrug, V.Saharneanu, V.Nemerenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6

Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Codul penal -

art.2421, 2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328)
nr. 2671 din 12.11.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1

7

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de
Conturi – art.14, 16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului
Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită
și a modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal)
nr. 1147 din 29.05.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 21.06.12
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 15.06.12
8

Proiectul de hotărîre cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon
Vangheli
nr. 2615 din 07.11.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
9

Proiectul de lege pentru completarea
învățămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995

articolului

53

al

Legii

nr. 2002 din 13.09.2012
Lege organică

Inițiator - deputata L.Palihovici
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
10

Proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei
Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013
nr. 2838 din 28.11.2012
Inițiatori - deputații V.Guma, V.Ioniță, V.Cojocaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

11

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.489-XIV
din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.1, 5)
nr. 2669 din 12.11.2012
Lege organică

Inițiatori

- Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
12

Proiectul de hotărîre pentru modificarea și completarea hotărîrii privind
aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului nr.3 din 12 ianuarie 2011
nr. 2930 din 06.12.2012
Lege organică

Inițiatori

- Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
13

Întrebări
2

3

