proiect
SUPLIMENT
la ordinea de zi
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 11-12 octombrie 2018

11 octombrie_
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la Procuratură-art.8, 11, 20, 54, 91; Legea cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar-anexa nr.8; ș.a.)
nr. 312 din 21.09.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații Ig.Vremea, S.Sîrbu, E.Nichiforciuc
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea privind
prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308XIII din 25 iulie 1997
nr. 133 din 26.04.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Balan, N.Olaru, O.Sîrbu, A.Bannicov,
A.Zagorodnîi, L.Lupu, N.S.Pleșca, Iu.Chiorescu, An.Agache,
N.Juravschi, V.Rotaru
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
transferat pentru sesiunea de toamnă la ședința în plen din 27.07.18
3

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 491 din Legea
nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat
nr. 322 din 28.09.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Serviciul de Protecție și

Pază de Stat)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică

1

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de
note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de
note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind
implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă-dezvoltarea unui
sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”
nr. 321 din 27.09.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia agricultură și industrie alimentară
5

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
controlul financiar public intern-art.1, 36, 7, 8, 9 ș.a.; Legea privind
administrația publică locală-art.14, 43)
nr. 271 din 19.07.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică

6

Proiectul de hotărîre pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la
modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova privind
alegerea judecătorilor direct de către popor
nr. 338 din 10.10.2018
Inițiator - deputatul S.Sîrbu
Raportor - Comisiei juridică, numiri și imunități

12 octombrie_
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul de
executare-art.22, 72; Legea privind executorii judecătorești-art.7, 8)
nr. 308 din 18.09.2018
Lege organică

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

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind siguranța traficului rutier-art.27; Codul contravenționalart.16, 22, 30, 34 ș.a.; )
nr. 155 din 17.05.2018
lectură finală
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii
Moldova (preambulul, art.1, 81)
nr. 393 din 20.12.2017
Lege constituțională

Inițiatori

- deputații Iu.Leancă, E.Carpov, V.Ghilețchi, E.Nichiforciuc,
C.Țuțu, N.S.Pleșca, V.Hotineanu, D.Diacov, M.Lupu,
S.Sîrbu,M.Spatari,V.Ivanov, V.Stratan, V.Buliga, B.Golovin,
M.Răducan, A.Bannicov, I.Balan, V.Mîndru, D.Caraseni,
O.Sîrbu, A.Reșetnicov, E.Gudumac, C.Padnevici, E.Bacalu,
L.Lupu, R.Apolschii, V.Rotaru, Ig.Vremea, A.Gorilă, S.Stati,
N.Juravschi, P.Știrbate, S.Chiseliov, O.Grama, P.Porcescu,
A.Zagorodnîi, A.Agache, A.Goța, Ș.Creangă, A.Candu,
Gh.Mocanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul
public de asigurări sociale (art.1, 5, 17, 18 ș.a.)
nr. 331 din 04.10.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege privind organizarea și exercitarea profesiei de medic
veterinar
nr. 201 din 12.06.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă
și din trupele organelor afacerilor interne-preambulul legii, în tot textul legii,
art.18, 48, 49; Legea pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului-anexa; Legea cu privire la
protecția socială suplimentară a unor categorii de populație-în tot textul legii;
ș.a.)
nr. 254 din 12.07.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire
la rezerva Forțelor Armate-art.5, 15; Legea cu privire la pregătirea
cetățenilor pentru apărarea Patriei-art.19, 22, 24, 25, 35, 41; Legea cu privire
la statutul militarilor-art.5, 28, 31, 33; ș.a.)
nr. 307 din 18.09.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică

raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege privind modificarea și abrogarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat-art.2, 3; Legea privind regimul străinilor în Republica
Moldova-pe tot parcursul textului, art.3, 6, 18, 19 ș.a.; ș.a.)
nr. 314 din 24.09.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 30 din Legea
nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
nr. 326 din 02.10.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și

Integrării Europene)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
10

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire
la Banca Națională a Moldovei-art.10, 491; Codul contravențional-art.2932;
Legea cu privire la serviciile de plată și monedă electronică-art.2, 3, 5, 7, 8
ș.a.)
nr. 270 din 19.07.2018
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabili – Ministerul Finanțelor în comun

cu Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
11

Proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară
nr. 272 din 19.07.2018
Lege organică

Inițiator

lectura II
- Guvernul (responsabili – Ministerul Finanțelor în comun
cu Banca Națională a Moldovei)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

4

