ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 17 iunie 2016
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la sistemul penitenciar-capitolul VI; Legea Serviciului Protecției
Civile și Situațiilor Excepționale-art.31; Legea cu privire la Poliția de frontierăart.47; ș.a.)
nr.198 din 15.05.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputata V.Buliga
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
2

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.49, 60)
nr. 439 din 04.11.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice centrale și locale-art. 25, 27, 68; Legea privind administrația publică localăart. 101, 102, 20, 32 ș.a.; Codul contravențional- art. 3261, 4151; Legea privind
transparența în procesul decizional-art. 161)
nr. 69 din 29.02.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională,
mediu și schimbări climatice
4

Proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău
nr. 84 din 04.03.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații M.Ghimpu, Șt.Vlas, I.Apostol,V.Bejan, A.Gutium,
V.Cernat, A.Zotea, R.Boțan, I.Casian, V.Untilă, P.Cosoi, L.Carp,
Iu.Dîrda
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională,
mediu și schimbări climatice
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 09.06.16
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor
nr. 124 din 28.03.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 02.06.16
1

6

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi-art.91; Legea cu privire la
întreprinderea de stat-art.131; Legea cu privire la asociațiile obștești-art.32; Legea
privind societățile pe acțiuni-art.89; ș.a.)
nr. 108 din 17.03.2016 Politica bugetar-fiscală-vamală
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
7

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.1324 din 10
martie 1993 cu privire la privatizarea fondului de locuințe
nr. 21 din 10.02.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori

- deputații M.Ghimpu, V.Untilă, L.Carp, I.Apostol, Ș.Vlas, A.Zotea,
Iu.Dîrda, V.Cernat, R.Boțan, I.Casian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind
activitatea particulară de detectiv și de pază (art.3, anexa nr.2)
nr. 200 din 10.05.2016
Lege organică

Inițiator - deputatul S.Sîrbu
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
9

Proiectul de lege pentru completarea Legii privind achizițiile publice (art.4)
nr. 179 din 27.04.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, C.Padnevici, R.Boțan
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
10

Proiectul de lege privind importul unor bunuri
nr. 185 din 28.04.2016
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Aviz
distribuit
deputaților

11

Moțiune simplă asupra activității domnului Anatolie Șalaru, Ministrul Apărării al
Republicii Moldova
nr. 245 din 02.06.2016
Inițiatori - deputații I.Dodon, Z.Greceanîi, A.Neguța, V.Țurcan, A.Dolință,
V.Golovatiuc, V.Sorocean, C.Furculiță, B.Țîrdea, R.Mudreac,
A.Labuneț, E.Smirnov, M.Radvan, E.Hrenova, O.Lipskii, O.Savva,
A.Lebedinschi, G.Novac, G.Mitriuc
Raportor - Anatol Șalaru, ministrul apărării
Aviz

12

- Veaceslav Untila, președintele Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică

ÎNTREBĂRI
2

3

