ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 24 - 25 noiembrie 2011
Palatul Republicii
ora 10.00
24 noiembrie _
1

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2010
nr. 1205 din 18.05.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat – Casa Naţională de Asigurări
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2

Proiectul de lege pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2),
(3) şi (4) din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative
nr. 2080 din 23.09.2011
Iniţiatori - deputaţii V. Popa, V. Cojocaru
Raportor - Comisia juridică, numiri şi imunităţi

3

lectura II

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art. 244; Codul de procedură penală – art. 269)
lectura II
nr. 1488 din 28.06.2011
Inițiator - Guvernul (responsabil–Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4

Proiectul de lege pentru completarea articolului 400 din Codul
contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
nr. 1930 din 06.09.2011
Inițiator - deputatul V.Popa
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

5

lectura II

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.1549-XV
din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat
(art.2, 4, 6, ş.a.)
nr. 2001 din 15.09.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

6

Proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor
acte legislative (Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6, ş.a.; Legea cu
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule – art.2, 3, 4, ş.a.; ş.a.)
nr. 1187 din 17.05.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat - Comisia Naţională a Pieţei
Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

7

Proiectul de hotărîre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov
nr. 2420 din 02.11.2011
Iniţiatori - deputaţii V.Saharneanu, V.Popa, Gh.Brega, B.Vieru,
V.Munteanu, C.Fusu
Raportor - Comisia juridică, numiri şi imunităţi

8

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15 alin.(3); Legea cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30)

nr. 646 din 11.03.2011
Inițiator - deputatul V. Munteanu
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
9

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul
contravenţional al RM – art.91)
nr. 1835 din 12.08.2011
Inițiatori - deputații L.Palihovici, V.Ghilețchi
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

10

Proiectul de lege privind interpretarea unor sintagme din articolul 201 din
Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
nr. 2418 din 02.11.2011
Inițiator - deputatul I. Corman
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

11 Interpelări
25 noiembrie _
1

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
(utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru
anul 2010
nr. 1214 din 20.05.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat - Compania Naţională de Asigurări în
Medicină)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2

Proiectul de lege privind activităţile de acreditare şi evaluare a
conformităţii
nr. 2268 din 06.08.2010
Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3

lectura II

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

(Legea cu privire la conflictul de interese – art.23, capitolul IV1, art.251; Codul
de conduită a funcţionarului public – art.11, 12, capitolul III1, 131)
lectura II
nr. 1866 din 22.08.2011
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

4

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu
privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art.
32; Legea serviciului vamal – art. 43; ş.a.)
lectura II
nr. 1491 din 28.06.2011
Inițiator - deputatul V. Popa
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

5

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din
20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (art.1, 21, 22, ş.a.)
lectura II
nr. 388 din 15.02.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Culturii)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media

6

Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea privind
pensiile de asigurări sociale de stat – art.47; Legea cu privire la statutul persoanelor
cu funcţii de demnitate publică – art.19)

nr. 1708 din 22.07.2011
lectura II
Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7

Proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte
legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.16, 48,
anexa nr.2, ş.a.; Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător –
art.20; ş.a.)
lectura II
nr. 1709 din 22.07.2011
Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

8

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV
din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a
Preşedintelui Republicii Moldova (art. 6 alin.(2))
nr. 2371 din 28.10.2011
Inițiator - deputatul V. Popa
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

9

Proiectul de lege privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă
nr.1582 din 11.07.2011
Inițiator - Guvernul (elaborat – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

10

Raport privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.118 din 23 iunie
2011 privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a
resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din
anul 2008
nr. 2427 din 03.11.2011
Prezintă – Procuratura Generală
3

Proiectul de hotărîre privind audierea raportului Procuraturii Generale în
baza Hotărîrii Parlamentului nr.160 din 9 februarie 2010 cu privire la
Raportul Comisiei de anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor
umanitare şi a resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu
inundaţiile din anul 2008
nr. 2428 din 03.11.2011
Inițiator – deputatul Gh.Brega
11

Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală

4

