ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 19 - 20 octombrie 2017
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
___19 octombrie___
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege cu privire la Serviciul Vamal
nr. 102 din 14.03.2016
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea art.411 din Legea ocrotirii sănătății nr.411XIII din 28 martie 1995
nr. 411 din 28.10.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații O.Domenti, B.Golovin, A.Candu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege privind protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau
în alte scopuri științifice
nr. 207 din 21.06.2017
Lege ordinară

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
4

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehiculeart.11; Legea nr. 239 din 29.12.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.414XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule-art.I; II)
nr. 297 din 04.10.2017
Lege organică

5

Inițiatori - deputații C.Dudnic, M.Răducan, Șt.Creangă, A.Bannicov
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privatizării fondului de locuințe-art.5,17; Legea cu privire la locuințe-art.59)
nr. 299 din 04.10.2017
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și Infrastructurii )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1

6

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.160 din 22 februarie 2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Anexa)
nr. 376 din 12.10.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Odnostalco, O.Lipskii, M.Radvan, V.Bolea, G.Novac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat la ședința în plen a Parlamentului din 12.10.17
7

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1585 din 27 februarie 1998 cu
privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.12, 13)
nr. 240 din 20.07.2017
Lege organică

Inițiator - deputata O.Domenti
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională
nr. 226 din 12.07.2017
Lege organică

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

9

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1593-XV din 26
decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor
de asigurare obligatorie de asitență medicală
nr. 184 din 07.06.2017
Lege organică

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

10

Proiectul de lege pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 1593-XV din 26
decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor
de asigurare obligatorie de asistență medicală
nr. 522 din 30.12.2015
Lege organică

Inițiatori - deputații O.Domenti, V.Stratan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
11

Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind
respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016
nr. 229 din 14.07.2017
Inițiatori - deputații V.Țurcan, A.Gutium, N.Dudoglo, M.Postoico, G.Balmoș,
F.Gagauz, E.Smirnov, G.Novac, I.Șupac

Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
amînat la ședința în plen a Parlamentului din 12.10.17
2

12

ÎNTREBĂRI
___20 octombrie___

raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire
penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești - art.131; Codul de procedură
civilă - art.435; Codul de executare al RM- art.70; Legea privind repararea de către stat
a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a
hotărîrii judecătorești - art.6; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetarfiscale - art.68)
nr. 265 din 23.08.2017
lectura II
Lege organică

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

2

roiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar-anexa nr.2, anexa nr.12; Legea cu privire
la funcția publică și statutul funcționarului public-art.9; Legea cu privire la statutul
personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică-art.2,8; ș.a.)

nr. 141 din 05.05.2017
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la
Convenția europeană de extrădare
nr. 278 din 20.09.2017
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Justiției)

Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

4

Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea și completarea Legii
nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.1, 3, 11, 14, anexa nr.8)
nr. 787

din 28.04.2017

reexaminare

Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
referitor la proiectul de lege nr. 53 din 09.03.2017
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.70 din 30
martie 2006
nr. 35 din 20.02.2017

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul S.Grișciuc
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3

raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii
și împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007
nr. 445 din 28.11.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Comisia Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
7

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la antreprenoriat și întreprinderi-art.1, Capitolul VI1, art.362, 363, 364; Legea
cu privire la asociațiile obștești-art.261; Legea cu privire la fundații-art.231; Legea
privind cooperativele de producție-art.3; ș.a. )
nr. 510 din 23.12.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și Infrastructurii )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8

Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
nr. 12 din 01.02.2017

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații V.Bejan, Șt.Creangă, A.Zagorodnîi, M.Răducan, S.Sîrbu,
Gh.Mocanu

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolelor 2 și 6 din
Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie privind Comisia Națională a Pieței Financiare
nr. 488 din 03.12.2015

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații Z.Greceanîi, V.Golovatiuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat la ședința în plen a Parlamentului din 12.10.17

4

