ORDINEA DE ZI

a şedinţei Comisiei economie, buget şi finanţe
din 2 februarie 2011, ora 10, bir.909
proces verbal nr.4
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Titlul şi nr. de înregistrare
a proiectului de act legislativ

p.Hot.cu privire la aprobarea bugetului
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
pe anul 2011 (nr.71 din 17.01.11)
p.Hot.pentru aprobarea bugetului şi
numărului de personal al Curţii de
Conturi (nr.1756 din 11.06.10)
p.Hot. cu privire la aprobarea bugetului
Agenţiei
Naţionale
pentru
Reglementare în Energetică pe anul
2011 (nr.148 din 25.01.11)
p.Legii pentru modificarea Legii
nr.146-XIII din 16.06.94 cu privire la
întreprinderea de stat (nr.1385 din
07.05.10)
p.Legii pentru completarea art.20 din
Legea nr.1347-XIII din 09.10.97
privind deşeurile de producţie şi
menajere (nr.2318 din 17.08.10)
p.Legii pentru ratificarea Contractului
de finanţare între Republica Moldova şi
Banca Europeană de Investiţii pentru
realizarea « Programului de Dezvoltare
a Serviciilor de Aprovizionare cu Apă
Potabilă » semnat la Bruxelles la
16.09.10 (nr.2576 din 23.09.10)
p.Hot. pentru modificarea Hotărîrii
Parlamentului nr.160-XVI din 21.07.05
cu privire la aprobarea Direcţiilor
strategice ale activităţii din sfera
ştiinţei şi inovării pentru anii 20062010 (nr.2532 din 21.09.10)
p.Legii pentru completarea Legii
nr.1123-XII din 30.07.92 cu privire la
distincţiile de stat ale R.M. (nr.361
din 16.02.10)
p.Hot. pentru completarea Hotărîrii
Parlamentului
nr.433-XII
din
26.12.1990 cu privire la zilele
comemorative, zilele de sărbătoare şi la
zilele de odihnă în Republica Moldova
(nr.1993 din 2.07.10)

Autorul

Comisia
sesizată
în fond

Responsabili
(deputat/
consultant)

Notă
(raport/aviz)

V.Guma
V.Ioniţă
V.Cojocaru
V.Ioniţă

CEB

V.Ioniţă
N.Sclearov

raport

CEB

V.Ioniţă
A.Conişescu

raport

V.Ioniţă
V.Cojocaru
S.Furdui

CEB

V.Ioniţă
G.Osadcii

raport

Guvernul

CEB

S.Furdui
A.Conişescu

raport

Guvernul

CAP

O.Bodrug
N.Sclearov

aviz

Guvernul

CPE

O.Bodrug
N.Sclearov

aviz

Guvernul

CŞM

V.Cojocaru
G.Osadcii

aviz

V.Balan
S.Urechean

CŞM

V.Guma
A.Conişescu

aviz

Guvernul

CŞM

aviz
G.Osadcii

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Proiectul de Lege pentru completarea
anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din
7.07.05
privind
aprobarea
Nomenclatorului
domeniilor
de
formare
profesională
şi
al
specialităţilor
pentru
pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I
(nr.1882 din
24.06.10)
Proiectul de Lege privind modificarea
anexei la Legea nr.668-XIII din
23.11.95 pentru aprobarea Listei
unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea
statului (nr.2231 din 3.08.10)
Proiectul de Lege pentru modificarea
art.46 din Legea învăţămîntului nr.547XIII din 21.07.95 (nr.1657 din
3.06.10)
Proiectul de Lege cu privire la
ajutoarele de stat pentru publicaţiile
periodice (nr.1909 din 25.06.10)
Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.115-XVI din
09.06.05 cu privire la producţia
agroalimentară ecologică (nr.1921 din
25.06.10)
Proiectul de Lege cu privire la
modificarea Legii nr.499-XIV din
14.07.99 privind alocaţiile sociale de
stat pentru unele categorii de cetăţeni
(nr.2057 din 07.07.10)
Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative
(nr.2302 din 13.08.10)
.Legii privind modificarea anexei la
Legea nr.668-XIII din 23.11.95 pentru
aprobarea Listei unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în
proprietatea statului (nr.2409 din
03.09.10)
Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1308-XIII din
25.07.97 privind preţul normativ şi
modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului (nr.2420 din 07.09.10)
Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative
(nr.2448 din 10.09.10)

O.Bodrug

CŞM

O.Bodrug
G.Osadcii

aviz

Guvernul

CAI

V.Cojocaru
A.Costandachi

aviz

M.Lupu

CŞM

V.Cojocaru
A.Conişescu

aviz

C.Fusu
V.Munteanu

CŞM

V.Cojocaru
G.Osadcii

aviz

Guvernul

CAI

S.Furdui
A.Conişescu

aviz

Iniţiativa
legislativă a
unui grup de
deputaţi

CPS

V.Guma
A.Conişescu

aviz

V.Guma
Iu.Cernean

aviz

Guvernul

CJ

Guvernul

CAI

S.Furdui
A.Conişescu

aviz

Guvernul

CAI

V.Cojocaru
A.Conişescu

aviz

Iniţiativa
legislativă a
unui grup de
deputaţi

CPS

S.Furdui
A.Conişescu

aviz

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.355-XVI din
23.12.05 cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar (nr.2450
din 10.09.10)
Proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Codului electoral nr.1381XIII din 21.11.97 (nr.2480 din
15.09.10)
Proiectul de Lege pentru completarea
Anexei din Legea nr.199 din 16.07.10
cu privire la statutul persoanelor cu
funcţii de demnitate publică (nr.2649
din 11.10.10)
Proiectul de Lege cu privire la
simbolurile publice (nr.2938 din
14.10.08)
Proiectul de Lege privind ratificarea
Convenţiei
pentru
reglementarea
diferendelor relative la investiţii între
state şi persoane ale altor state
(nr.2526 din 20.09.10)
Proiectul de Lege privind modificarea
şi completarea Legii nr.1491-XV din
28.11.02 (nr.2534 din 21.09.19)
Proiectul de Lege privind scutirea
Serviciului Grăniceri de compensarea
pierderilor cauzate de excluderea din
circuitul agricol a unor terenuri
(nr.2550 din 22.09.10)
p.Hot. cu privire la aprobarea Planului
naţional de acţiuni în domeniul
drepturilor omului pentru anii 20112014 (nr.2590 din 27.09.10)

Veaceslav IONIŢĂ,
Preşedintele Comisiei

Iniţiativa
legislativă a
unui grup de
deputaţi

CPS

V.Guma
A.Conişescu

aviz

Iniţiativa
legislativă a
unui grup de
deputaţi

CJ

V.Cojocaru
A.Conişescu

aviz

Preşedintele
Republicii
Moldova

CAP

S.Furdui
A.Conişescu

aviz

Guvernul

CŞM

Preşedintele
Republicii
Moldova

CPE

S.Furdui
Iu.Cernean

aviz

Guvernul

CPS

aviz

Guvernul

CAI

S.Furdui
G.Osadcii
C.Mazur
V.Cojocaru
A.Conişescu

Guvernul

CDO

V.Guma
G.Osadcii

aviz

A.Conişescu

aviz

aviz

