ORDINEA DE ZI
a şedinţei Parlamentului
din 18 iulie 2014
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport
distribuit
deputaților

1

Se pune la vot
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici-anexa nr.2;
Clasificatorul unic al funcțiilor publice-capitolul II; ș.a.)
nr. 285 din 14.07.2014

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații L.Palihovici, T.Deliu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
deputaților

2

Se pune la vot
Proiectul de lege pentru completarea articolului 35 din Regulamentul
Parlamentului
nr. 111 din 13.03.2013
Inițiatori - deputații L.Palihovici, V.Streleț, G.Mocanu, Ch.Lucinschi
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

3

Se pune la vot
Proiectul de lege privind preluarea unei datorii de către stat
nr. 210 din 05.06.2014

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații V.Ioniță, A.Agache, Iu.Chiorescu, Iu.Apostolachi, N.Olaru,
P.Știrbate, L.Zaporojan, A.Vacarciuc, O.Bodrug, V.Vacarciuc,
V.Streleț, M.Ciobanu, M.Lupu, S.Furdui, A.Dimitriu, N.Juravschi,
A.Candu, O.Țulea, S.Sîrbu, V.Saharneanu, V.Cojocaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Se pune la vot
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal-art. 1,

174, 1841; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice-art. 2, 5, 10)
nr. 256 din 30.06.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea asistenței
sociale – art.5; Legea cu privire la ajutorul social – art.4; ș.a.)
nr. 234 din 18.06.2014

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
1

raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind
serviciile financiare de consum
nr. 168 din 06.05.2014

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, 7; Codul vamal – art.91)
nr. 163 din 24.04.2014

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul(responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege pentru completarea articolului 344 din Codul contravențional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
nr. 167 din 06.05.2014

lectura II

Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii Bugetului de stat pe
anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013
nr. 264 din 02.07.2014

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013
nr. 259 din 01.07.2014

lectura II

Lege organică

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

11

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind
sistemul public de asigurări sociale
nr. 261 din 01.07.2014

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
12

Proiectul de lege cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național
unic pentru apelurile de urgență 112
nr. 140 din 04.04.2014
Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil - Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2

13

Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru
incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289XV din 22 iulie 2004 (art.171)
nr. 102 din 07.03.2013

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații P.Știrbate, M.Nasu, E.Frumosu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de lege cu privire la administratorii autorizați
nr. 44 din 07.02.2014
Lege organică

lectura II

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

15

Proiectul de

lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

(Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.)
lectura II
nr. 2474 din 26.10.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Țap, Gh.Mocanu, Gh.Brașovschi, Gh.Focșa
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
16

Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar fiscale
nr. 2354 din 27.10.2011
Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Finanţelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

17

lectură finală

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171 din 11 iulie
2012 privind piața de capital (art.6, 20, 67, 76, 81ș.a.)
nr. 537 din 24.12.2013

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat - Comisia Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
18

Proiectul de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
nr. 423 din 29.10.2013

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
19

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
apelor - art.45; Codul subsolului – art.63)
nr. 434 din 01.11.2013

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații I.Balan, N.Olaru, A.Vacarciuc
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

20

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.6,109, 1101,
ș.a.)
nr. 539 din

27.12.2013

Lege organică

lectura II

Inițiator - deputata L.Palihovici
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3

raport
distribuit
deputaților

21

Proiectul de lege privind importul unor echipamente
nr. 267 din 04.07.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații Ch.Lucinschi, M.Lupu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

22

Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului
Superior al Procurorilor
nr. 278 din 09.07.2014
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
coraport
distribuit
deputaților

23

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la publicitate-art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de
asistență medicală-art.12; Legea cu privire la tutun și articolele din tutun-art. 1, 2,
5,6,ș.a.;Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice-art. 16, 18, 31, ș.a.; ș.a.)
nr. 35 din 04.02.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

24

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.102; Legea cu privire la gaj – art.2, 4, 6, ș.a.; ș.a.)

nr. 283 din 10.07.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
25

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al
articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul
de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de
către persoane fizice
nr. 67 din 15.02.2013
Lege organică

Inițiator - deputatul I.Corman
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
26

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind descentralizarea administrativă-art. 4; Legea privind administrația publică localăart.1, 2, 5 ș.a.; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldovaart. 4, 101; Legea cu privire la distincțiile de stat-art. 2; ș.a.)

nr. 286 din 15.07.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații D.Diacov, Gh.Focșa, V.Cojocaru, S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4

27

Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.238
din 26 octombrie 2012
nr. 187 din 21.05.2014
Inițiatori - deputații Iu.Țap, Gh.Mocanu, Gh.Focșa
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
deputaților

28

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.13412, 2177, 2178 ș.a.)
nr. 188 din 21.05.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, A.Candu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
29

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Muncii al
Republicii Moldove nr.154 din 28 martie 2003 (art.99, 101)
nr. 238 din 19.06.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații O.Bodrug, V.Vacarciuc, V.Saharneanu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
30

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa
nr.2, anexa nr.3)
nr. 279 din 09.07.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații T.Deliu, V.Ioniță, S.Sîrbu, V.Saharneanu, An.Agache,
L.Zaporojan, P.Știrbate, Iu.Țap, I.Butmalai, A.Cimbriciuc
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltarea regională
raport
distribuit
deputaților

31

Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14 august
1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46)
nr. 184 din 16.05.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Stratulat, Gh.Brașovschi, V.Stratan, Iu.Țap
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
32

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.67; Legea cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.8; ș.a.)
nr. 84 din 03.03.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Stratulat, Gh.Brașovschi, M.Solcan
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

5

raport
distribuit
deputaților

33

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova nr.260 din 27 iulie 2006
nr. 240 din 12.06.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații Ch.Lucinschi, V.Streleț, V.Ioniță, I.Butmalai, Gh.Mocanu,
N.Juravschi, Gh.Ciobanu, M.Ciobanu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
34

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997 privind Codul electoral (art.8)
nr. 69 din 21.02.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Guțu, I.Hadârcă, O.Bodrug, A.Arhire, V.Saharneanu,
V.Vacarciuc, V.Cojocaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
35

Proiectul de lege pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul
funciar - art.40; ș.a.)
nr. 291 din 16.07.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații O.Bodrug, M.Solcan, V.Cojocaru, O.Sîrbu, Gh.Brașovschi,
V.Vacarciuc, V.Saharneanu
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

36

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 131, ș.a.; Legea privind
administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.)
nr. 150 din 11.04.2014
Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Țap, Gh.Focșa, N.S.Pleșca, Gh.Mocanu
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

37

Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcție a directorului general al
Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică
nr. 174 din 13.05.2014
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia jurdidcă, numiri și imunități

6

