ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 28 - 29 iulie 2016
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

__28 iulie__
raport
distribuit
deputaților

1

Se pune la vot
Legea nr.87 din 7 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri-art. 14, 22; Legea privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice-art. 20; Legea asigurării cu pensii
a militarilor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interneart. 22, 23, 28, ș.a.; ș.a.)
nr. 1707 din 22.07.2015
Prezentat - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

reexaminare

Notă: referitor la proiectul de lege nr. 36 din 05.02.2014
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege privind funcționarul public cu statut special din Ministerul
Afacerilor Interne
nr. 264 din 13.06.2016
Lege organică

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

3

Proiectul de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte
legislative (Legea cu privire la migrația de muncă-art.3; Legea privind regimul
străinilor în Republica Moldova-art.3, 4, 5, 6 ș.a.; Legea cu privire la statutul juridic
al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica Moldova; ș.a.)
nr. 276 din 20.06.2016
Lege organică

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

4

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.131 din 8 iunie
2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
nr. 370

din 09.10.2015

Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Leancă, E.Carpov, N.Juravschi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind accesul la informație- art.5, 6, 12, 15,16,17; Codul contravențional-art.7)
nr. 97 din 11.03.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Hotineanu, M.Spatari, A.Goța, Șt.Creangă, I.Balan,
Gh.Mocanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

1

6

Proiectul de lege cu privire la principiile subvenționării în agricultură și
dezvoltare rurală
nr. 220 din 23.05.2016
Lege organică

Inițiator
Prezintă
Raportor
Coraportor
raport
distribuit
deputaților

7

- deputatul I.Balan
- deputatul Ion Balan
- Comisia agricultură și industrie alimentară
- Comisia economie, buget și finanțe

Proiectul legii integrității
nr. 267 din 15.06.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, A.Zagorodnîi, C.Padnevici, N.S.Pleșca, R.Boțan,
I.Casian
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Guvern-art. 8, 14, 20, 21, 22, 23, 25; Legea privind administrația publică
centrală de specialitate-art.2,11, 13, 14, 15, 16, ș.a.)
nr. 239 din 27.05.2016
Lege organică

Inițiator
- Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
raport
coraport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția mediului înconjurător-art.73; Legea privind deșeurile de producție și
menajere-art.20, anexa 3; Legea privind plata pentru poluarea mediului-anexa 8; ș.a))
nr. 247 din 02.06.2016
Lege organică

Inițiator
- Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Guvern-art.19; Legea privind organizarea administrativ-teritorială-art.4;
Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), orașului (municipiului)-anexa;
Legea privind administrația publică locală-art.1,14,17,22 ș.a.)
nr. 272 din 17.06.2016
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
11

Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.55 din 1
aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii
Moldova
nr.294 din 27.06.2016
Inițiatori - deputații R.Apolschii, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juiridică, numiri și imunități
2

raport
distribuit
deputaților

12

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind transportul prin conducte magistrale-art.2; Legea cu privire la regimul
produselor și substanțelor nocive-art.4; Legea cu privire la energetică-art.6; Legea
privind piața produselor petroliere-art.2, 5, 7, 8, 9 ș.a.; Codul subsolului –art.35, 67,
74, 75, 76, 78; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător-anexa; ș.a.)
nr. 166 din 15.04.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat la ședința în plen a Parlamentului din 21.07.16
raport
distribuit
deputaților

13

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.382-XIV din 6 mai
1999 cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor
(art.1, 2, 7, ș.a.)
nr. 103 din 14.03.2016

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la circulația
substanțelor narcotice și psihotrope și a precursorilor – art.1, 2, 7, ș.a.; Codul penal – art.1341; ș.a.)
nr. 479 din 23.11.2015

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen din 21.07.16
raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de lege privind completarea Legii nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru
adoptarea Regulamentului Parlamentului (art. 431, 45, 46)
nr. 57 din 24.02.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații T.Deliu, O.Grama, V.Roșca, M.Ciobanu, C.Lucinschi,
Iu.Țap, V.Ghilețchi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
în lectura a II- comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului - art.38;
Legea pentru completarea art.47 din Regulamentul Parlamentului – art.II)
nr.216 din 21.05.2015
raport
distribuit
deputaților

15

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind produsele alimentare art. 15 alin.(6); Legea cu privire la publicitate –
art.23; Codul contravențional )
nr. 121 din 02.04.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul V.Ghilețchi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
16

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat-art.4; Codul penal-art.77, 1331, 145, 2011, 3201; Codul de procedură
penală-art.69, 71, 118, 2151, 276; ș.a.)
nr. 246 din 02.06.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3

raport
distribuit
deputaților

17

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003
nr. 210 din 13.05.201

lectura II

Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
18

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.13, anexa 2, anexa 11)
nr. 291 din 27.06.2016

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la salarizare în sectorul
bugetar (Anexele nr. 1, 11)
nr. 288 din 21.07.2015

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

19

Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului nr.2 la Acordul de finanțare
dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programulcadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și
Republica Moldova (PNA 2012)
nr. 326 din 19.07.2016
Lege organică

Inițiator
- Guvernul (responsabil - Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Corapotor - Comisia economie, buget și finanțe
20

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.4, 16, 17, 19, 20, 26,
271, 28, 29, 3034. s.a.)
nr. 137 din 04.04.2016

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectele de lege nr.292 din 24.07.2015; nr.459 din 12.11.2015; nr.460 din 12.11.2015; nr.469 din 16.11.2015;
nr.9 din 26.01.2016; nr.458 din 12.11.2015; nr.418 din 30.10.2015

Inițiator
- Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

21

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
civil-art.21, 7521, 7522, 7523, 7524 ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a Codului
civil al Republicii Moldova-art.11, anexel 1-5; Codul contravențional-art.3441, 4081)
nr. 196 din 10.05.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator
- Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia juiridică, numiri și imunități
raport
distribuit

22

Raport cu privire la totalurile administrării și deetatizării proprietății publice
pentru anul 2015
nr.1970 din 22.07.2016

Prezentat - Ministerul Economiei
23

Interpelări
4

__29 iulie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolelor 16 și 45 din
Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală
nr. 351 din 30.09.2015
Lege organică

Inițiator
- deputatul V.Sorocean
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008 (art.30, 33, 177, 398, 180, 4001)
nr. 417 din 30.10.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații M.Ghimpu, Iu.Dîrda, I.Apostol, I.Casian, V.Untila, Ș.Vlas,
A.Gutium, V.Cernat, P.Cosoi, L.Carp, R.Boțan, M.Iacob
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Corapotor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen din 22.07.16
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege cu privire la eliberarea parțială a Î.S.”Calea Ferată din
Moldova” de obligația asigurării rambursării împrumutului
nr. 328 din 20.07.2016
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Drumurilor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege cu privire la Depozitarul central al valorilor mobiliare
nr.321 din 15.07.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, Șt.Creangă, M.Răducan, V.Andronachi, V.Bejan,
V.Vitiuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege privind redresarea și rezoluția băncilor
nr.322 din 15.07.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, Șt.Creangă, M.Răducan, V.Andronachi, V.Bejan,
V.Vitiuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Banca Națională a Moldovei-art.5,10,34; Legea instituțiilor financiareart.36,9,10,15 ș.a.; Codul de procedură civilă-art.40; ș.a.)
nr.323 din 15.07.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, Șt.Creangă, M.Răducan, V.Andronachi, V.Bejan,
V.Vitiuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
5

raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului de
supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei (Dumitru URSU, Alexandru
PELIN, Valeriu IAȘAN, Vadim ENICOV)
nr.312 din 08.07.2016
Inițiatori - deputații Șt.Creangă, Gh.Mocanu, M.Răducan, V.Andronachi,
A.Bannicov, V.Bejan, C.Dudnic
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege privind deșeurile
nr. 429 din 03.11.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu
și schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat-art.4,7; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicalăart.10; Codul familiei-art.7,29,60,64; Codul familiei-art.274,1333; ș.a.)
nr. 263 din 10.06.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator
- Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia juiridică, numiri și imunități
10

Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la
proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 315 din 11.07.2016

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la adoptarea Declarației de
Independență a Republicii Moldova
nr. 44 din 18.02.2016

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juiridică, numiri și imunități
11

Proiectul de hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului
2016
nr.324 din 15.07.2016
Inițiator - Biroul permanent

6

