proiect
SUPLIMENT
la ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 14 - 22 iunie 2018
_ 14 iunie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media
din Republica Moldova
nr. 108 din 03.04.2018

lectură finală

Lege ordinară
Inițiatori - deputații A.Candu, C.Mihalache, V.Hotineanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 38 din Codul
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006
nr. 154 din 16.05.2018
lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Hotineanu, N.Juravschi, D.Diacov
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la
organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol
a UNWTO
nr. 192 din 07.06.2018
Inițiatori - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și

Infrastructurii)
Raportor – Comisiapolitică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 cu
privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.27)
nr. 291 din 27.09.2017

lectura II

Lege organică

Inițiatori

- deputatele V.Buliga, E.Bacalu

Raportor - Comisia administrație publică

1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă
nr. 126 din 24.04.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.245-XVI din
21 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale
pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și
negocieri colecive la nivel de ramură și la nivel teritorial (art.7, 11, 17, 20,
27 ș.a.)
nr. 159 din 21.05.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7

Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2018 nr.281 din 15 decembrie 2017 (art.1, Anexa nr.1,
Anexa nr.2)
nr. 166 din 24.05.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
8

Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală pe anul 2018 nr.280 din 15 decembrie 2017 (art.1,
Anexa nr.1, , Anexa nr.1.1., Anexa nr.1.2., Anexa nr.2)
nr. 165 din 24.05.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
_ 15 iunie__
1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art.359, 360)
nr. 127 din 25.04.2018
Lege organică

Inițiatori

- deputații V.Buliga, P.Știrbate, V.Rotaru, B.Golovin,

V.Stratan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2

raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative

(Legea privind siguranța traficului rutier-art.27; Codul contravențional-art.16, 22,
30, 34 ș.a.; )
nr. 155 din 17.05.2018
Lege organică

Inițiator

3

- Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova (art.42310)
nr. 94 din 22.03.2018
Lege organică

Inițiatori
4

- deputații Iu.Dârda, Șt.Vlas, A.Goța

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de hotărîre privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor
supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului
nr. 198 din 11.06.2018
Inițiator - deputatul M. Lupu

5

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
(Svetlana Doltu, Ian Feldman, Evghenii Goloșceapov, Andrei
Brighidin, Victorina Luca)
nr. 202 din 12.06.2018
Inițiatori - deputații A.Zagorodnîi, A.Dolință, E.Bodarev, G.Novac

raport
distribuit
deputaților

6

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind unele măsuri în vederea implementării
Programului de stat ”Prima casă” – art.4, 6; Codul fiscal – art.20; Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 – Anexa nr.5; Legea
privind birourile istoriilor de credit – art.6 alin.(2), 13 )
nr. 163 din 24.05.2018
Lege organică

Inițiatori
7

- deputații C.Padnevici, S.Sîrbu, I.Vremea, N.-S. Pleșca

Raportor - Comisia economie, buget și finanațe
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1100-XIV din
30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a
producției alcoolice (pe tot parcursul textului, art.1, 4, 5, 7, 8, 9, ș.a.)
nr. 122 din 23.04.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3

8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și
bazinelor de apă – art.14; Legea privind fondul piscicol, pescuitul și
piscicultura – art.29; Legea cu privire la arenda în agricultură – art.22;
Codul contravențional – art.110; Legea cu privire la asociațiile
utilizatorilor de apă pentru irigații – art.1, 2, 5, 30, 31; Legea apelor –
art.25, 27)
nr. 169 din 25.05.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
21- 22 iunie
1

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr.209 din
29 iulie 2016 privind deșeurile (în tot textul legii, art.1, 10, 17, 19, 20 ș.a.)
nr. 329 din 24.10.2017
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
2

Proiectul de lege privind subprodusele de origine animală și produsele
derivate care nu sînt destinate consumului uman
nr. 115 din 10.04.2018
Lege ordinară

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.237; Codul contravențional – art.2721, 402, 408, 409)
nr. 170 din 28.05.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, R.Apolschii

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea
contravențional al Republicii Moldova (art.392)

Codului

nr. 15 din 01.02.2017
Lege organică

Inițiator

- deputatul A.Lebedinschi

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4

5

Proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova (art.227, 228, 242)
nr. 144 din 12.05.2017
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Lebedinschi, V.Țurcan, Gh.Mitriuc, A.Labuneț,
A.Dolință, R.Mudreac

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

5

