proiect
SUPLIMENT
la Ordinea de zi a ședințelor
în plen ale Parlamentului
din 15-23 decembrie 2016
__15 decembrie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (Igor DODON)
nr. 486 din 13.12.2016
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2

Proiectul de hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat
(Vladimir FILAT)
nr. 480 din 09.12.2016
Inițiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privatizării fondului de locuințe-art.6, 11; Legea despre statutul deputatului în
Parlament-art.26; Legea privind asigurarea activității Președintelui Republicii
Moldova-art.6; ș.a)
nr. 213 din 16.05.2016
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportori - Comisia economie, buget și finanțe
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu
și schimbări climatice
__16 decembrie__
1

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017
nr. 466 din 05.12.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative ( Codul
fiscal-titlul IX, anexa 21; Legea cu privire la tariful vamal-anexa nr.2; Codul vamalart.1841; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice- art.10; Legea cu privire la
activitatea Poliției și statutul polițistului-art.25; Legea cu privire la Poliția de
Frontieră-art.7; ș.a.)
nr. 423 din 16.11.2016
lectura II
Lege organică

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

1

3

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul fiscal-art.3, 5, 8, 12, 13, 14, 15 ș.a; Legea pentru punerea în aplicare a
titlurilor I și II ale Codului fiscal-art.24; Legea cu privire la tariful vamal-art.28;
Codul vamal-art.1, 6, 33, 124 ș.a.; ș.a)
nr. 429 din 18.11.2016
politica bugetar-fiscală și vamală
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne
nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (art.10,48,49,52,58)
nr. 440 din 25.11.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de
la Cernobîl-art.21; Legea cu privire la statutul judecătorului-art.32, 322; Legea
privind pensiile de aigurări sociale de stat-art.1, 11, 2, 4, 5, 6, 7 ș.a.; Legea privind
sistemul public de asigurări sociale-art.4, 29, 37, 39; ș.a.)
nr. 470 din 05.12.2016
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cetățeniei Republicii Moldova-art.1, 17, 23, 33, 34, 36, 38; Legea cu privire la
investițiile în activitatea de întreprinzător-art.12; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova-art.361, 43; Legea cu privire la migrația de muncă-art.8)
nr. 453 din 01.12.2016
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, S.Sîrbu, R.Boțan, C.Padnevici, Ig. Vremea
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7

Proiectul de lege cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc
nr. 459 din 05.12.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori

- deputații S.Sîrbu, V.Stratan, V.Buliga, P.Cosoi, Ig.Vremea,
E.Nichiforciuc
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător-art.8; Codul fiscalart.20, 901; Legea cu privire la publicitate-art.19)
nr. 461 din 05.12.2016
lectura II
Lege organică

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

2

9

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.76 din 21 aprilie 2016 cu privire la
reorganizarea instanțelor judecătorești (art.2, 5, 12)
nr. 464 din 05.12.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - deputatul S.Sîrbu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

10

Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017
nr. 467 din 05.12.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
11

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
nr. 468 din 05.12.2016

lectura II

Lege organică

12

Inițiator - Guvernul (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
funcția publică și statutul funcționarului public-art.25, 54; Legea privind administrația
publică centrală de specialitate-art.27; Legea cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar-art.29 )
nr. 413 din 02.11.2016
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, C.Padnevici
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu
și schimbări climatice
în lectura a doua comasat cu:
Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public nr.158-XVI din 4 iulie 2008 (art.25)
nr. 415 din 04.11.2016
13

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai
2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (art. 23, 24, anexa)
nr. 266 din 15.06.2016

lectura II

Lege organică

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

14

Proiectul de lege privind funcționarul public cu statut special din Ministerul
Afacerilor Interne
nr. 264 din 13.06.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
15

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 42 din Legea
nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public
nr. 462 din 05.12.2016
Lege organică

Inițiator - deputatul S.Sîrbu
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu
și schimbări climatice
3

__21-23 decembrie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru completarea articolului 118 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003
nr. 349 din 02.08.2016

lectura II

Lege organică

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

2

Proiectul de lege cu privire la actele normative
nr. 407 din 21.10.2016
Lege organică

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

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la activitatea farmaceutică-art.1, 51, 8, 10, 11, 15, 18, 33, Capitolul I1 ș.a.;
Legea cu privire la medicamente-art.3, 61, 8, 16, 17, 21 ș.a.)
nr. 392 din 30.09.2016
Lege organică

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

4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai
2003 cu privire la veterani (art.3, 12, 21 ș.a.)
nr. 428 din 18.11.2016
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 22 martie
2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici
nr. 414 din 03.11.2016

lectura II

Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale
și Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege cu privire la sistemul administrației penitenciare
nr. 367din 13.09.2016
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
7

Proiectul de lege privind modificarea articolului 6 din Legea privind garantarea
depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575-XV din 26 decembrie
2003
nr. 216 din 19.05.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații Iu.Leancă, E.Carpov, Șt.Creangă
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

8

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 7 al Legii
nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător
nr. 408 din 13.10.2016

lectura II

Lege organică

Inițiatori - deputații S.Sîrbu, C.Padnevici, Ig. Vremea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
9

Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica
Moldova și Banca Europeană de Investiții în cadrul Proiectului de construcție și
reabilitare a infrastructurii feroviare și achiziție a materialului rulant
nr. 481 din 09.12.2016
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
10

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova
și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea
Proiectului ”Apă Nord Moldova”
nr. 484 din 12.12.2016
Lege organică

Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportori - Comisia economie, buget și finanțe
Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu
și schimbări climatice

5

