ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 21 – 22 februarie 2013
Palatul Republicii
ora 10.00

21 februarie
raport
distribuit
dep-lor

1

Se pune la vot:
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire
la Guvern
nr. 1257 din 08.06.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
dep-lor

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor
imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998
nr. 1944 din 05.09.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
dep-lor

3

Se pune la vot:
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25
mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
nr. 1914 din 30.08.2012

lectura II

Lege organică
pentru lectura a II-a comasat cu inițiativa legislativă a deputaților A.Candu, R.Apolschii, V.Stratan
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25 mai 1993
nr. 1556 din 04.07.2012

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amînat de pe ordinea de zi la ședințele în plen ale Parlamentului din 16.11.12, 30.11.12,27.12.12
raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
nr. 537 din 19.03.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat – Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
dep-lor

5

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare
nr. 6

din 15.01.2013

Lege organică

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

1

raport
distribuit
dep-lor

6

Proiectul de lege cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare
și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor
nr. 2978 din 10.12.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
7

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 al Legii nr.1104 din 6 iunie
2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție
nr. 33 din 01.02.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Streleț, T.Deliu, A.Vacarciuc, N-S.Pleșca
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

8

Proiectul de lege privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național
Anticorupție
nr. 3178 din 25.12.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul A.Stoianoglo
Raportor - Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică
raport
fără decizie
distribuit
dep-lor

9

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind deşeurile de producţie şi menajere – art.151, 152, 20; Legea privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art. 8, 15, 18)
nr. 2107 din 27.09.2011
Lege organică

Iniţiatori - deputaţii M. Ghimpu, V. Munteanu, V. Cojocaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia mediu și schimbări climatice
raport
fără decizie
distribuit
dep-lor

10

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13 ş.a; Legea privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art. 15; Anexa)
nr. 2168 din 05.10.2011
Lege organică

Iniţiator - deputatul S. Furdui
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia mediu și schimbări climatice
raport
distribuit
dep-lor

11

Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova
(art.1811)
nr. 2847 din 28.11.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații T.Deliu, V.Streleț, A.Cimbriciuc, A.Agache, S.Furdui,
V.Vacarciuc, A.Dimitriu, L.Palihovici, V.Hotineanu,
Iu.Apostolachi, Iu.Ciorescu, V.Ioniță
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

raport
distribuit
dep-lor

12

Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
nr. 26 din 30.01.2013
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Ioniţă
Raportor - Comisia economie, buget şi finanţe
raport
distribuit
dep-lor

13

Proiectul de lege privind importul unor autospeciale
nr. 25 din 28.01.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Zagorodnîi, V.Vitiuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
dep-lor

14

Proiectul de lege privind importul inventarului sportiv
nr. 2942 din 06.12.2012

lectura II

Lege organică

15

16

Inițiatori - deputații V.Munteanu, V.Saharneanu, Gh.Brega, A.Arhire,
V.Cojocaru, C.Fusu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Audieri parlamentare privind nerespectarea prevederilor Legii nr.221-XVIII din 5
noiembrie 2010 privind deetatizarea publicațiilor periodice publice
Raportori - Ministerul Economiei
Ministerul Justiției
Întrebări

22

februarie

Depunerea jurămîntului de către judecătorii Curții Constituționale, Tudor
PANȚÎRU și Igor DOLEA, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii la
12 februarie 2013
raport
distribuit
dep-lor

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al
Justiției – art.13)
nr. 1602 din 09.07.2012

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, C.Fusu, I.Hadârcă, M.Ghimpu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind finanțele publice locale – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal – art.1, 6, 93; ș.a.)
nr. 4 din 15.01.2013
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
dep-lor

3

Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de membru al Comisiei
Naționale de Integritate
nr. 54 din11.02.2013
Inițiator - deputatul V.Popa
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3

raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația publică
locală – art.29)
nr. 3004 din 11.12.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare)
Raportor - Comisia securitatea națională, apărare și ordine publică
raport
distribuit
dep-lor

5

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului contravențional
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.3561)
nr. 1100 din 23.05.2012
Lege organică

Inițiator - deputatul Iu.Bolboceanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

6

Proiectul de lege pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
nr. 3165 din 22.12.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
coraport
distribuit
dep-lor

7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
transporturilor auto – art.26; Codul contravențional – art.200)
nr. 2328 din 16.10.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Munteanu, C.Fusu, V.Saharneanu, B.Vieru
Raportor - Comisia economie buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

8

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30
iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2)
nr. 998 din 19.04.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul Gh.Ciobanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
raport
distribuit
dep-lor

9

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind statutul juridic special al Găgăuziei – art.20; Legea pentu interpretarea unor
prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.2; ș.a.)

nr. 3162 din 22.12.2012
Lege organică

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

10

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul judecătorului – art.32, 321, 322; Legea privind pensiile de asigurări
sociale de stat - art.16, 42, 43, ș.a.; ș.a.)
nr. 1271 din 11.06.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
4

raport
distribuit
dep-lor

11

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 9 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27 ș.a.)
nr. 1308 din 13.06.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Ionaș, I.Butmalai, I.Balan, A.Cimbriciuc
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
dep-lor

12

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de
audit nr.61-XVI din 16 martie 2007 (art.20)
nr. 692 din 15.03.2011
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Guma
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 30.03.2012
13

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.200 din 16 iulie
2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
nr.

761 din 12.04.2012

Lege organică

Iniţiator - deputata A.Guțu
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
raport
distribuit
dep-lor

14

Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.764-XV din 27
decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova
nr. 3028 din 12.12.2012
Lege organică

Iniţiator - deputatul E. Mușuc
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
15

Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.276 din 6
decembrie 2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței
Financiare pe anul 2013 (Anexa)
nr. 29 din 01.02.2013
Iniţiator - deputatul V. Ioniță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

5

