ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 27 iulie 2018
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
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Se pune la vot
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

(Codul transporturilor rutiere-art.7, 37, 46; Codul fiscal-art.336, 344, 346 ș.a.)
nr. 101 din 28.03.2018
lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații C.Dudnic, M.Răducan, Șt.Creangă
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Vot amînat la ședința în plen a Parlamentului din 26.07.18
Raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea
bugetului de stat pe anul 2017
nr. 173 din 30.05.2018

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii
sănătății-art.2, 4, 5, 6, 7; Codul fiscal-art.5, 13, 14 ș.a.; Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de asistență medicală-art.4, 11; ș.a.)
nr. 280 din 23.07.2018
lectura II
Lege organică

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

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă – art.14;
Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.29; Legea cu privire la arenda
în agricultură – art.22; Codul contravențional – art.110; Legea cu privire la asociațiile
utilizatorilor de apă pentru irigații – art.1, 2, 5, 30, 31; Legea apelor – art.25, 27)

nr. 169 din 25.05.2018

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii,
Dezvltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

amînat de pe ordinea de zi la ședințele în plen ale Parlamentului din
05.07.18, 12.07.18,19.07.18, 26.07.18

1

raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat-art.3, 4, 7; Legea cu privire la bonurile patrimonialeart.2; Legea cambiei-art.8; Legea ocrotirii sănătății-art.6, 23; ș.a.)
nr. 220 din 26.06.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 12.07.18

raport
distribuit
deputaților
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Proiectul de lege privind securitatea aeronautică
nr. 216 din 25.06.2018
Lege organică

Inițiator

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

raport
distribuit
deputaților
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Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XV din
8 mai 2003 cu privire la veterani (art.21, 22)
nr. 276 din 20.07.2018
Lege organică

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

raport
distribuit
deputaților
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Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea privind
prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308XIII din 25 iulie 1997
nr. 133 din 26.04.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații I.Balan, N.Olaru, O.Sîrbu, A.Bannicov,
A.Zagorodnîi, L.Lupu, N.S.Pleșca, Iu.Chiorescu,
An.Agache, N.Juravschi, V.Rotaru

Raportor - Comisia agricultură și indusrie alimentară
raport
distribuit
deputaților
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Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Educației
nr.152 din 17 iulie 2014 (art.31)
nr. 37 din 15.02.2018
Lege organică

Inițiatori

- deputații V.Ghilețchi, Șt.Creangă, E.Bodarev, S.Grișciuc,
E.Carpov, A.Goța, Gh.Mocanu, M.Spatari, O.Grama

Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
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Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii
Parlamentului nr.9/2015 privind aprobarea componenței nominale a
comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 287 din 25.07.2018
Prezentat - Biroul permanent
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Proiectul de hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a
anului 2018
nr. 266 din 18.07.2018

Prezentat - Biroul permanent
Încheierea lucrărilor sesiunii de primăvară
(Se onorează Drapelul și Imnul de Stat al Republicii Moldova.)
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