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1

Palatul Republicii
ora 11.00

__ 26 aprilie__
Proiectul de lege cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor
din Republica Moldova în anul 2014
nr. 318 din 15.02.2012

lectura II

Lege ordinară

Inițiator - Guvernul (autor - Biroul Național de Statistică)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea învăţămîntului – art.10, 12, 13, ş.a.; Legea privind finanţele publice
locale – art.8; ş.a.)
lectura II
nr. 2401din 01.11.2011
Lege organică

prioritate legislativă a Guvernului RM

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Educaţiei)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass - media
3

Proiectul de lege cu privire la dispozitivele medicale
nr. 1514 din 01.07.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputații V.Hotineanu, P.Știrbate
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
4

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

(Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791,
400)
nr. 2387 din 31.10.2011
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputaţii V.Munteanu, V.Cojocaru
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor
acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6, ş.a.; Legea cu
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule – art.2, 3, 4, ş.a.; ş.a.)
nr. 1187 din 17.05.2011
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat - Comisia Naţională a Pieţei Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
6

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului fiscal
al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.492, 103, 104,
ş.a.)
nr. 897 din 30.03.2010

lectura II

Lege organică

Inițiator - ex-deputaţii V.Ţurcan, L.Belcencova, V.Guznac,
legislatura XVIII
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

7

Proiectul de lege privind administraţia publică centrală de specialitate
nr. 2536 din 18.11.2011

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
8

Proiectul de lege pentru completarea Legii pentru punerea în aplicare a
titlurilor I şi II ale Codului fiscal (art.24)
nr. 2787 din 26.09.2008
Lege organică

Inițiator - ex-deputatul A.Oleinic, legislatura XVI
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii
nr. 2760 din 14.12.2011
Lege organică

Inițiatori - deputaţii V. Hotineanu, M. Nasu, P. Ştirbate,
V. Stratan, Gh. Brega
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amînat la ședințele în plen ale Parlamentului din 22.03.12, 29.03.12, 12.04.12
10

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii
sănătății – art.46; Codul Familiei – art.13; ș.a.)
nr. 206 din 30.01.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
11

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
nr. 2232 din 03.08.2010
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
amînat la ședințele în plen ale Parlamentului din 06.03.12, 29.03.12, 13.04.12
12

Proiectul de lege cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale
ale legislației privind siguranța alimentelor
nr. 382 din 22.02.2012
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
amînat la ședința în plen a Parlamentului din 13.04.12
13

Interpelări
2

__ 27 aprilie__
Palatul Republicii
ora 13.00
1

Raportul privind implementarea Programului de activitate al Guvernului
”Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-2014”
pentru anul 2011
nr. 780 din 17.04.2012
Raportor - Vlad Filat, prim-ministru al RM
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