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proiect 
ORDINEA DE ZI 

a ședințelor în plen ale Parlamentului  
din 13 - 21 iulie 2017 

 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00 
 

                                          __13  iulie__ 
raport 

distribuit 
deputaților 

1 Proiectul legii contabilității 
nr. 209 din 22.06.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)  
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 

   

   

 2 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 
fiscal-art.18, Titlul II capitolul 9, art.63, 103, ș.a.; Legea priivnd Comisia 
Națională a Pieței Financiare-art.4, 6, 8, 21, 27; Codul vamal-art.1308; ș.a.) 
nr. 210 din 22.06.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Comisia Națională a Pieței Financiare)  
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 
 

   

   

 3 Proiectul de lege privind activitatea băncilor    
nr. 217 din 29.06.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Banca Națională a Moldovei ) 
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 
 

   
   

 4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova 
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea 
proiectului propus ”Modernizarea serviciilor guvernamentale” 
nr. 204 din 19.06.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Cancelaria de Stat)  
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 
      Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană 

   
   

 5 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica 
Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al 
Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de 
Reziliență Rurală (IFAD VII) 
nr. 220 din 05.07.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul Agriculturii  
                          și Industriei Alimentare) 
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 
     Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană 
     Coraportor - Comisia agricultură și industrie alimentară 
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raport 
distribuit 
deputaților 

6 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii  cu privire la 
organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291 din 16 decembrie 2016 
(art.2, 12, 13, ș.a.) 
nr. 214 din 27.06.2017 
Lege organică     
        Inițiatori  - deputații E.Nichiforciuc, S.Sîrbu, C.Dudnic, O.Sîrbu, M.Răducan,  
                          B.Golovin 
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 

   
   

 7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Zona 
Antreprenoriatului Liber-Parcul de producție ”Valcaneș”, nr.1527-XIII din 19 februarie 
1998  (art. 1) 
nr. 175 din 05.06.2017 
Lege organică     
        Inițiatori  - deputații C.Dudnic, D.Caraseni, N.Dudoglo 
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 
 

   
   

 8 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea 
nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate 
temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 
nr. 219 din 04.07.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și  
                          Familiei ) 
        Raportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

   
   

 9 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea 
cu privire la migrația de muncă-în tot cuprinsul legii, art.1, 3, 4, 5, ș.a.; Legea privind 
regimul străinilor în Republica Moldova-art.31, 32, 34, 35, 36 ș.a.; )  
nr. 196 din 14.06.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și  
                          Familiei ) 
        Raportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
      Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică 

   
   

 10 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea 
cu priivre la activitatea farmaceutică-art.15, 16; Legea ocrotirii sănătății-art.1, 4, 5; 
Legea cu privire la medicamente-art.6, 8; Legea privind protecția aerului atmosferic-
art.30; Legea cu privire la apapotabilă-art.5, 9, 11, 12; Legea cu privire la circulația 
substanșelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor-Titlul capitolului IV, art.7, 21, 
25, 36 ș.a.; ș.a.)  
nr. 193 din 13.06.2017 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)  
        Raportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
 

remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 06.07.17 
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 11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal-art.248, 
2641; Codul contravențional-art.114, 2205,233)  
nr. 155 din 18.05.2017   
Lege organică     
        Inițiator   - deputatul Ig.Vremea 
        Raportor  - Comisia  juridică, numiri și imunități 

   
   

raport 
distribuit 
deputaților 

12 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și 
Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei 
nr. 158 din 19.05.2017   
Lege organică     
        Inițiator   - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul Sănătății)  
        Raportor  - Comisia  politică externă și integrare europeană 
      Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

   
   

 
 
coraport 
prezentat 

13 Proiectul de hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Parlamentului 
privind aprobarea structurii și efectivului–limită ale Centrului Național 
Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016 
nr. 180 din 06.06.2017 
        Inițiator  - Guvernul (responsabil – Centrul Național Anticorupție)  
       Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică 
    Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   
   

 
 
 

14 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu 
privire la statutul militarilor (art. 28, 35, 38)  
nr. 182 din 07.06.2017 
Lege organică    
       Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării)  
       Raportor  - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică 

   
   

 
 
 

15 ÎNTREBĂRI 
   
   

                                          __14  iulie__ 
 1 Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.1, 3, 11, 14, anexa nr.8) 
nr. 787  din 28.04.2017                                                                                    reexaminare 
Lege organică                                referitor la proiectul de lege nr. 53 din 09.03.2017 
 
        Prezentat - Președintele Republicii Moldova  
        Raportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și  
                           schimbări climatice                           

amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 06.07.17  
   
   

 2 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 
fiscal-art.6,7,121,141,271351 ș.a; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 
asistență medicală-art.5,10,17; Legea privind sistemul public de asigurări sociale-
art.5,17,19,20,24; ș.a.) 
nr. 94 din 29.03.2017                                                                                                                             lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)  
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 
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 3 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII 
din 24.04.1997 (art.348, anexa nr.2, anexa nr.3) 
nr.303 din 04.07.2016                                                                                                                            lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   -  deputatul C.Dudnic   
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 

   
   

 4 Proiectul de lege privind regimul armamentului și munițiilor convenționale, 
mijloacelor speciale și dispozitivelor militare deținute de Armata Națională și de 
forțele militare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova 
nr. 48 din 01.03.2017                                                                                                                             lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării)  
        Raportor  - Comisia  securitate națională, apărare și ordine publică 
 

   
   

 5 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
cu privire la rezerva Forțelor Armate-art.5, 14, 15; Legea cu privire la pregătirea 
cetățenilor pentru apărarea Patriei-art.4, 17, 18, 20, 22, 26 ș.a.;Legea cu privire la 
statutul militarilor-art.2, 9, 14, 15, 19, 20, 21 ș.a. ) 
nr. 477 din 08.12.2016                                                                                                                           lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării) 
        Raportor  - Comisia  securitate națională, apărare și ordine publică 
 

   

   

 6 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
cu privire la Banca Națională a Moldovei-art.44; Codul penal-art.24512; Legea 
privind birourile istoriilor de credit-art. 2, 4, 5, 6, 7 ș.a.; Codul contravențional-
art.3102) 
nr. 410 din 31.10.2016                                                                                                                           lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Comisia Națională a Pieței Financiare) 
        Raportor  - Comisia  economie, buget și finanțe 

   

   

 7 Proiectul de lege cu privire la Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-
edilitară 
nr. 409 din 27.10.2016                                                                                                                           lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Agenția Relații Funciare și Cadastru) 
        Raportor  - Comisia  agricultură și industrie alimentară     

   
   

 8 Proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese 
nr. 2 din 02.01.2017                                                                                                                                lectura II 
Lege organică     
        Inițiator  - Guvernul (responsabil  - Agenția Relații Funciare și Cadastru)  
        Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări  
                          climatice   
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 9 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a 
Republicii Moldova-pct.14; Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului-art.13; 
Legea cadastrului bunurilor imobile-art.11, 13; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii Moldova-art.181) 
nr. 1 din 02.01.2017                                                                                                                                lectura II 
Lege organică     
        Inițiator  - Guvernul (responsabil  - Agenția Relații Funciare și Cadastru)  
        Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări  
                          climatice       

   
   

 10 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea 
privind actele de identitate – art.32; Codul electoral – art.13; Legea 
contenciosului administrativ – pct.4 la anexă; ș.a.)  
nr. 215 din 27.06.2017                                                                                                                           lectura II 
Lege organică     
        Inițiator  - Guvernul (responsabil – Centrul de Implementare a Reformelor) 
        Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări  
                          climatice       

   
   

 11 Proiectul de lege cu privire la  modificarea unor acte legislative (Legea privind 
administrația publică locală-art.43, 49; Regulamentul-cadru privind constituirea 
și funcționarea consiliilor locale și raionale-punctul 4) 
nr. 218 din 30.06.2017 
Lege organică     
        Inițiatori - deputații E.Nichiforciuc, S.Sîrbu, O.Sîrbu, C.Țuțu, E.Bacalu,  
                         C.Dudnic, A.Bannicov, P.Porcescu                         
       Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări  
                        climatice       

   
   

                                          __20 - 21  iulie__ 
 1 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii 

Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art. 1, 9, 10, 33, 42, 421, 64 ș.a.) 
nr. 173 din 02.06.2017                                                                                                                           lectura II 
Lege organică 
        Inițiator  - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și  
                         Familiei)  
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

   
   

 2 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice-art.3; 
Legea cu privire la publicitate-art.19; Legea privind controlul și  prevenirea 
consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe 
psihotrope-art.14; Codul audiovizualului-art.19) 
nr. 203 din 20.06.2017                                                                                                                           lectura II 
Lege organică     
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)  
        Raportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
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   3 Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat  în anul 2016 
nr. 169 din 31.05.2017 
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și                        
                          Familiei )  
        Raportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

   
   

 4 Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor 
asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 
nr. 166 din 30.05.2017  
        Inițiator   - Guvernul (responsabil – Compania Națională de Asigurări în  
                          Medicină )  
        Raportor  - Comisia  protecție socială, sănătate și familie 

   
   

 
 
 

5 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor 
cu Caracter Personal-art.1, Capitolul II pct.3; Legea cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar-anexa 3; Legea privind sistemul de salarizare a 
funcționarilor publici-anexa nr.2; ș.a.) ) 
nr. 496 din 20.12.2016                                                                                                                         lectura II 
Lege organică 
       Inițiator  - deputatul S.Sîrbu 
       Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică     

   
   

 6 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii 
Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003  (art.42, 49, 55, 67, 75, 80, ș.a.)  
nr. 187 din 09.06.2017                                                                                                                           lectura II 
Lege organică 
        Inițiator  - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și  
                          Familiei)  
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

   
   

 
 
 

7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea   unor acte legislative (Legea 
ocrotirii sănătății-art.4, 5, 6; Legea privind terenurile proprietate publică și 
delimitarea lor-art.5; Legea cu privire la statutul militarilor-art.15; Legea privind 
statutul ofițerului de informații și securitate-art.51; Legea cu privire la Poliția de 
Frontieră-art.48; Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului-art.62) 
nr. 448 din 30.11.2016  
Lege organică    
       Inițiatori  - deputații B.Golovin, Ig.Vremea, S.Sîrbu    
       Raportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
     Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică 

   
   

 8 Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 
decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri) 
nr. 318 din 15.07.2016 
Lege organică  
        Inițiatori  - Adunarea Populară a Găgăuziei 
        Raportor  - Comisia  administrație publică, dezvoltare regională, mediu și  
                           schimbări climatice 
      Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități     
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raport 
distribuit 
deputaților 

9 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
privind administrația publică locală-art.1, 2, 5; Legea privind descentralizarea 
administrativă-art.4) 
nr. 319 din 15.07.2016 
Lege organică  
        Inițiator   - Adunarea Populară a Găgăuziei 
        Raportor  - Comisia  administrație publică, dezvoltare regională, mediu și  
                           schimbări climatice 
exclus de pe ordinea de zi la ședințele în plen a Parlamentului din 02.06.17, 09.06.17 

   
   

raport 
distribuit 
deputaților 

10 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27 
decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova (art.4, 101, 17, 18) 
nr. 354 din 17.08.2016 
Lege organică  
        Inițiator   - Adunarea Populară a Găgăuziei 
        Raportor  - Comisia  administrație publică, dezvoltare regională, mediu și  
                           schimbări climatice 
     Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități     
exclus de pe ordinea de zi la ședințele în plen a Parlamentului din 02.06.17, 09.06.17 
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