proiect
ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 13 – 21 iunie 2013
__13 iunie__
raport
distribuit
dep-lor

1

Proiectul de lege privind regimul special al aflării pe teritoriul Republicii
Moldova a unui autovehicul
nr. 173 din 19.04.2013
Lege organică

Iniţiatori - deputații M.Ciobanu, E.Frumosu, M.Nasu, T.Deliu,
A.Vacarciuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
dep-lor

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind finanțele publice locale – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal – art.1, 6, 93; ș.a.)
nr. 4 din 15.01.2013
Lege organică

Iniţiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 21.02.13
raport
distribuit
dep-lor

3

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea)
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2012
nr. 214 din 22.05.2013

Iniţiator - Guvernul (autor - Compania Națională de Asigurări în Medicină)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat în anul 2012
nr. 215 din 22.05.2013
Iniţiator - Guvernul (prezentat - Casa Națională de Asigurări Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
__14 iunie__

raport
distribuit
dep-lor

1

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire
la Guvern
nr. 1257 din 08.06.2012
Iniţiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională

2

lectura II

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul

muncii-art.10, 372; Legea privind Inspecția Muncii-art.1,7,8, 112 ș.a.; Legea
securității și sănătății în muncă-art.8,14; ș.a.)
lectura II
nr. 57 din 27.02.2013
Lege organică

Iniţiator - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
1

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul

penal – art.13412; Codul contravențional – art.231, 233, 243, 400)
nr. 108 din 12.03.2013

lectura II

Lege organică

Iniţiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind activitatea
particulară de detectiv şi pază
nr. 305 din 08.02.2011

lectura II

Lege organică

Iniţiator - deputatul A. Cimbriciuc
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 06.06.13
4

Proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității
din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020
nr. 162 din 12.04.2013
Lege organică

Iniţiatori - deputații V.Hotineanu, V.Ioniță
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 06.06.13
__20 - 21 iunie__
raport
distribuit
dep-lor

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea
prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
nr. 537 din 19.03.2012
lectura II
Lege organică

Iniţiator - Guvernul (elaborat – Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat de pe ordinea de zi la ședințele în plen ale Parlamentului din 15.02.13,07.03.13,28.03.13
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral (art.53,
84)
nr. 204 din 15.05.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații G.Mocanu, T.Deliu, Iu.Chiorescu, A.Agache
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 06.06.13
raport
distribuit
dep-lor

3

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4
mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art.1, 2, 6,
ş.a.)
nr. 2733 din 12.12.2011
Lege organică

Iniţiator - Guvernul (autor - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2

raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între Republica Moldova şi
România privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în
probleme de frontieră
nr. 1485 din 28.06.2011
Lege organică

Iniţiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
dep-lor

5

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar
nr. 1824 din 03.08.2012
Lege organică

Iniţiator - Guvernul (autor - Ministerul Apărării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
6

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1102-XIII din 6
februarie 1997 cu privire la resursele naturale (art.3, 21, anexa nr.1, anexa nr.2)
nr. 1979

din 13.09.2011

lectura II

Lege organică

Iniţiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36)
nr. 3099 din 19.12.2012

lectura II

Lege organică

Iniţiatori - deputații S.Grișciuc, Gh.Focșa, A.Vacarciuc, L.Zaporojan
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
8

Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru
examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la
”Banca de Economii” S.A. și situației din domeniul financiar bancar

3

