proiect
ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 22 - 23 noiembrie 2018
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora

10.00

22 noiembrie___
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerțul interior-art.201; Codul contravențional-art.273,
400, 408)
nr. 208 din 15.06.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Dîrda, Șt.Vlas, O.Ogor, E.Bodarev, L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen din 16.11.18
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
protecția mediului înconjurător-art.73; Legea privind deșeurile-anexa nr.7)
nr. 345 din 12.10.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații R.Mudreac, E.Grișciuc, Iu.Dîrda, Iu.Chiorescu,
C.Țuțu, V.Mîndru, N.S.Pleșca, E.Smirnov, D.Caraseni
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen din 16.11.18
raport
distribuit
deputaților

3

Codul regulilor și procedurilor parlamentare
nr. 374 din 02.11.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, A.Candu, R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din
Constituția Republicii Moldova
nr. 125 din 24.04.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații D.Caraseni, V.Buliga, S.Grișciuc, C.Padnevici,
E.Bacalu, V.Vitiuc, V.Ivanov, A.Gorilă, S.Chiseliov,
E.Nichiforciuc, E.Gudumac, Iu.Chiorescu, I.Vremea, S.Stati,
O.Sîrbu, V.Stratan, V.Rotaru, S.Sîrbu, C.Țuțu, A.Bannicov,
A.Agache, V.Hotineanu, M.Lupu, V.Mîndru, A.Reșetnicov,
A.Zagorodnîi, B.Golovin, A.Babiuc, C.Dudnic, C.Mihalache,
P.Porcescu, N.Juravschi, R.Apolschii, L.Lupu, D.Diacov
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1

5

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 178 din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003
nr. 392 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la
principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr.276 din 16
decembrie 2016 (în titlul legii, art.1, 3, ș.a.)
nr. 242 din 10.07.2018
Lege organică

Inițiator - deputatul I.Balan
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege privind organismele de plasament colectiv alternative
nr. 384 din 09.11.2018
Inițiator - Guvernul (responsabili – Ministerul Finanțelor în comun

cu Comisia Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege cu privire la condominiu
nr. 385 din 09.11.2018
Inițiator - Guvernul (responsabili – Ministerul Economiei și

Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

9

raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul
fiscal-art.21, 1171, 171 ș.a.; Codul vamal-art.33, 2154; ș.a.)
nr. 395 din 13.11.2018
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

Proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea Programului de măsuri
pentru implementarea Concepției securității informaționale a Republicii
Moldova
nr. 365 din 26.10.2018
Inițiator - Guvernul (responsabil – Serviciul de Informații și

Securitate)

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de hotărîre privind aprobarea Strategiei securității
informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și a Planului
de acțiuni pentru implementarea acesteia
nr. 373 din 01.11.2018
Inițiator - Guvernul (responsabil – Serviciul de Informații și

Securitate)

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
2

12

Proiectul de lege pentru susținerea financiară suplimentară a unor
beneficiari de pensii
nr. 414 din 20.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
13

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul
public de pensii (art.2, 31, 36)
nr. 152 din 15.05.2018
Inițiator - deputata V.Buliga
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

14

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea Fondului de
susținere a populației-art.5, 51, 61; Legea cu privire la veterani-art.15; Legea cu privire la
ajutorul social-art.151, 17; ș.a.)

nr. 402 din 15.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
15

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind
descentralizarea administrativă-art.4; Legea privind administrația publică localăart.14, 43; Legea privind statutul municipiului Chișinău-art.6; Legea cu privire la
biblioteci-13, 15, 19, 23)

nr. 387 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și

Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
Coraportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
deputaților

16

Proiectul de lege pentru completarea articolului 64 al Codului
Transporturilor Rutiere nr.150 din 17 iulie 2014
nr. 363 din 24.11.2017
Lege organică

Inițiatori

- deputații V.Odnostalco, V.Bolea, V.Batrîncea, G.Novac,
V.Țurcan, F.Gagauz, A.Lebedinschi, A.Labuneț
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

17

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind actele
de identitate din sistemul național de pașapoarte nr.273-XIII din 9
noiembrie 1994
nr. 19 din 30.01.2018
Lege organică

Inițiatori

18

- deputații Gh.Mitriuc, S.Groza, A.Labuneț, A.Lebedinschi,
P.Corduneanu, V.Bolea, V.Țurcan, G.Novac
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
ÎNTREBĂRI
3

23 noiembrie___
1

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
nr. 388 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2

Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
anul 2019 pe anul 2019
nr. 389 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

3

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019
nr. 393 din 13.11.2018
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de
economii și împrumut nr.139 din 21 iunie 2007 (art.3, 7, 8, 9, ș.a.)
nr. 258 din 13.07.2018
Inițiator - deputatul Șt.Creangă
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

5

lectura II

Proiectul de lege privind securitatea aeronautică
nr. 216 din 25.06.2018
lectura II
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și

Infrastructurii )
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.93/1998
cu privire la patenta de întreprinzător
nr. 382 din 09.11.2018

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
deputații G.Novac, V.Golovatiuc, O.Lipskii, R.Mudreac, O.Savva, C.Furculiță
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la
patenta de întreprinzător (art.3, 4)
nr. 33 din 13.02.2018
deputații V.Voronin, E.Bodnarenco, O.Reidman, M.Postoico
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la
patenta de întreprinzător
nr. 337 din 05.10.2018

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și

Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru completarea Legii concurenței nr.183 din 11 iulie
2012 (art.251)
nr. 214 din 25.06.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Consiliul Concurenței)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (Codul funciarart.8, 9, 10, 29; Codul contravențional-art.117, 189)
nr. 343 din 11.10.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de hotărîre privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a
Moldovei
nr. 412 din 20.11.2018
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul
contravențional-art.52; Codul electoral-art.52)
nr. 376 din 05.11.2018

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, R.Apolschii, Ig.Vremea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
11

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

lectura II

Lege organică

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

12

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din
28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (art.14, 29, 43,
53, 77)
nr. 118 din 12.04.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică

5

