proiect
ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 29 - 30 noiembrie 2018
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora

10.00

29 noiembrie_
1

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 178 din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003
nr. 392 din 12.11.2018

lectura II

Lege organică

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

2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din
21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (art.1, 2, 8, 24, ș.a.)
nr. 153 din 16.05.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Comisia Națională a Pieței

Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerțul interior-art.201; Codul contravențional-art.273,
400, 408)
nr. 208 din 15.06.2018
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Dîrda, Șt.Vlas, O.Ogor, E.Bodarev, L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25
iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
(Legea privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor-art.I1, art.II,
art.VIII, anexa)
nr. 218 din 26.06.2018
lectura II
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și

Infrastructurii )

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege cu privire la condominiu
nr. 385 din 09.11.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și

Infrastructurii )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
6

Proiectul legii vînătorii și fondului cinegetic
nr. 57 din 28.02.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul A.Gorilă
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege privind substanțele chimice
nr. 365 din 13.09.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)

Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege privind modificarea și abrogarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat-art.2, 3; Legea privind regimul străinilor în Republica
Moldova-pe tot parcursul textului, art.3, 6, 18, 19 ș.a.; ș.a.)
nr. 314 din 24.09.2018
lectura II
Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 30 din Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
nr. 326 din 02.10.2018

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.102/2017 cu privire la
dispozitivele medicale (art.2, 4, 41, 5, 8, 12, 13 ș.a.)
nr. 299 din 04.09.2018

lectura II

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 modificarea unor acte legislative (Legea Fondului
de susținere a populației-art.5, 51, 61; Legea cu privire la veterani-art.15;
Legea cu privire la ajutorul social-art.151, 17; ș.a.)
nr. 402 din 15.11.2018
lectura II
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2

raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.330-XIV din 25 martie
1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.341)
nr. 367 din 30.10.2018

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.330 din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică
și sport (art.341)
nr. 49 din 22.02.2018

Inițiatori - deputații N.Juravschi, A.Candu
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
raport
distribuit
deputaților

12

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la
principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr.276 din 16
decembrie 2016 (în titlul legii, art.1, 3, ș.a.)
nr. 242 din 10.07.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul I.Balan
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

13

Proiectul de lege pentru completarea Codului Audiovizualului nr.260 din
27 iulie 2007
nr. 113 din 06.04.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul A.Lebedinschi
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
14

Proiectul de lege privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu
comportament deviant
nr. 243 din 10.07.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
15

Proiectul de lege pentru modficarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei-în cuprinsul legii, art.5, 7,
10, 18, 36 ș.a.; Legea instituțiilor financiare-titlul legii, capitolul I; ș.a.)
nr. 417 din 21.11.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu , C.Padnevici, E.Bodarev, C.Dudnic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

16

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 97 din Legea
comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007
nr. 404 din 06.11.2018
Lege organică

Inițiator - deputatul S.Chiseliov
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3

raport
distribuit
deputaților

17

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
nr. 413 din 20.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabili – Cancelaria de Stat și Centrul de

Implementare a Reformelor)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
18

Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei
privind manipularea în competițiile sportive
nr. 375 din 05.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
19

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea
Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale
echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile
internaționale în materie de echipamente mobile
nr. 380 din 09.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Economiei și Infrastructurii)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
20

Proiectul de lege pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de
finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană
privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de
Acțiuni 2012
nr. 390 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
21

Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 17
octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă de vize
nr. 391 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și

Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

4

22

Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind
Liceul Teoretic Moldo-Turc ”S.Demirel” din Congaz
nr. 406 din 16.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și

Cercetării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
23

Proiectul de lege privind instituirea Crucii comemorative ”Participant la
acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)
nr. 403 din 15.11.2018
Lege ordinară

Inițiatori - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

raport
distribuit
deputaților

24

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru
aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn
în proprietatea statului
nr. 418 din 22.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

25

Proiectul de lege cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari
de pensii
nr. 432 din 27.11.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, V.Buliga
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
26

INTERPELĂRI

30 noiembrie_
1

Proiectul de lege privind importul stației de epurare
nr. 226 din 05.07.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații E.Nichiforciuc, V.Ivanov
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire
la tariful vamal-art.28; anexa nr.2; Codul fiscal-art.124, 343; Codul vamal-art.20,
ș.a.)

nr. 383 din 09.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal
nr. 421 din 22.11.2018
Lege organică

Inițiatori

- deputații S.Sîrbu, V.Stratan, C.Țuțu, E.Nichiforciuc,
C.Padnevici, V.Ivanov, I.Vremea, A.Zagorodnîi, A.Candu,
E.Bodarev, A.Gorilă, S.Stati, V.Nedelea, M.Răducan,
R.Apolschii

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal
nr. 422 din 22.11.2018
Lege organică

Inițiatori

- deputații S.Sîrbu, V.Stratan, C.Țuțu, E.Nichiforciuc,
C.Padnevici, V.Ivanov, I.Vremea, A.Zagorodnîi, A.Candu,
E.Bodarev, A.Gorilă, S.Stati, V.Nedelea, M.Răducan,
R.Apolschii
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr.91/2014
privind semnătura electronică și documentul electronic
nr. 408 din 16.11.2018
Lege organică

Inițiatori

- deputații E.Nichiforciuc, M.Spatari, A.Zagorodnîi, V.Buliga,
E.Carpov, C.Padnevici, S,Sîrbu
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
6

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
nr. 388 din 12.11.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
anul 2019 pe anul 2019
nr. 389 din 12.11.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și

Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
8

Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul
fiscal-art.21, 1171, 171 ș.a.; Codul vamal-art.33, 2154; ș.a.)

nr. 395 din 13.11.2018

lectura II

Lege organică

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

6

9

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019
nr. 393 din 13.11.2018

lectura II

Lege organică

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

raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2005 cu
privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ș.a.)
nr. 423 din 22.11.2018
Lege organică

Inițiatori

- deputații V.Buliga, V.Stratan, B.Golovin, V.Rotaru, O.Grama,
P.Știrbate
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

11

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.289/2004 privind
indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații
de asigurări sociale (art.2, 4, 5, 6, 7, 8 ș.a.)
nr. 409 din 19.11.2018
Lege organică

Inițiator

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

12

Proiectul de lege pentru modificaarea Legii nr.161/2017 privind regimul
mormintelor și operelor comemorative de război (pe tot parcursul textului;
art.2, capitolul II, art.191, 26, 28, 29)
nr. 369 din 31.10.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Apărării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media

raport
distribuit
deputaților

13

Proiectul de lege privind scutirea Inspectoratului General de Poliție de
Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de
commpensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a
unui teren
nr. 381 din 09.11.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
deputaților

14

Proiectul de lege privind siguranța produselor alimentare
nr. 386 din 09.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabili – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

7

raport
distribuit
deputaților

15

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire
la asociațiile obștești – art.333, 334, ; legea privind libertatea de conștiință, de
gîndire și religie – art.431, 432 ; Codul fiscal - -art.7)
nr. 426 din 22.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Centrul de Implementare a
Reformelor)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
deputaților

16

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire
la activitatea farmaceutică – art.1, 3, 18, ș.a.; Legea cu privire la
medicamente – art.6, 9, 21, 23; ș.a.)
nr. 424 din 22.11.2018
Lege organică

Inițiator - deputata V.Buliga
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
deputaților

17

Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri
destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (anexa)
nr. 416 din 21.11.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu , R.Apolschii, E.Bodarev, An.Agache
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
18

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare (în tot cuprinsul legii; art.2, 3,
4, 6, 7, 8 ș.a.)
nr. 394 din 13.11.2018
Lege organică

Inițiatori

- Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,

Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

19

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind

descentralizarea administrativă-art.4; Legea privind administrația publică localăart.14, 43; Legea privind statutul municipiului Chișinău-art.6; Legea cu privire la
biblioteci-13, 15, 19, 23)

nr. 387 din 12.11.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și

Cercetării)

Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media
Coraportor - Comisia administrație publică
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 22.11.18

8

