ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 9 - 10 iulie 2015
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

__9 iulie__
raport
distribuit
deputaților

1

Se pune la vot
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
lectură finală
Lege organică

Inițiator - Guvenul (elaborat - Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
vot amînat la ședința în plen a Parlamentului din 28.05.15
raport
distribuit
deputaților

2

Se pune la vot
Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica
Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare
centralizată cu energie termică
nr. 246 din 10.06.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

3

Se pune la vot
Proiectul de lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României la Acordul dintre
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea
Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil
în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova
nr. 257 din 18.06.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Se pune la vot
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la
activitatea farmaceutică (art.1, 20)
nr. 18 din 29.01.2015

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații O.Domenti, O.Reidman, B.Golovin
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
vot amînat la ședința în plen a Parlamentului din 28-29.05.15

1

5

Proiectul de lege cu privire la agentul guvernamental
nr.179 din 05.05.2015

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
remis comisiei la ședința în plen a Parlamentului din 03.07.15
6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția mediului înconjurător-art.16, 22, 23 ș.a.; Legea privind
apărarea împotriva incendiilor-art. 23; Legea cu privire la protecția civilă-art.
20; ș.a.)
nr. 21 din 24.01.2014

lectura II

Lege organică

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

7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4; Legea
aviației civile – art.11;Legea cadastrului bunurilor imobile – art.2,4,11,13;ș.a.)
lectura II
nr. 2 din 03.01.2014
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat-art. 2, 3; Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale-art.
3, 4, 5, 7, ș.a.; Legea privind protecția mărcilor-art. 2, 4, 5ș.a.; ș.a.)
nr.180 din 05.05.2015
Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor - Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

ÎNTREBĂRI

__10 iulie__
1

Proiectul de hotărîre cu privire la Programul legislativ de transpunere a
angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere între Republica
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a
Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
nr. 247 din 12.06.2015
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
nr.223 din 26.05.2015
Inițiator - Guvernul (responsabil - Casa Națională de Asigurări Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
2

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea)
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014
nr.225 din 26.05.2015
Inițiator - Guvernul (responsabil - Compania Națională de Asigurări în
Medicină)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

4

Raportul privind activitatea ANRE pentru anul 2013
nr.718 din 08.04.2014
Prezentat - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul privind activitatea Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru 2013
nr.271 din 07.07.2015
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
5

Raportul privind activitatea ANRE pentru anul 2014
nr.952 din 06.05.2015
Prezentat - Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul privind activitatea Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru 2014
nr.272 din 07.07.2015
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică pe anul 2015
nr. 251 din 17.06.2015
Inițiatori - deputații Șt. Creangă, M.Răducan, V.Buliga, V.Andronachi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

7

Proiectul de hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în
cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a
prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al
UTA Găgăuzia
nr. 248 din 15.06.2015
Inițiator - deputatul A.Candu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3

