proiect
ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 21- 29 martie 2013

raport
distribuit
dep-lor

1

Palatul Republicii
ora 10.00

_21 martie__
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Codul penal - art.2421,

2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328)
nr. 2671 din 12.11.2012

lectura II

Lege organică

Iniţiator - Guvernul (responsabil – Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

2

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art.93, 405, 4161)
nr. 2060 din 20.09.2012

lectura II

Lege organică

Iniţiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.1801, 1802)
nr. 2437 din 24.10.2012

lectura II

Lege organică
pentru lectura a II-a comasat cu inițiativa legislativă a deputatului M.Godea
Proiectul de lege privind completarea Codului penal (art.180/1)
nr. 892 din 02.05.2012

Iniţiator - deputata C.Fusu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr. 231
din 23 septembrie 2010 (art.8)
nr. 58 din11.02.2013
Iniţiator - deputatul V. Ioniță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
dep-lor

5

lectura II

Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231
din 23 septembrie 2010 (art.3, 8)
nr. 83 din 27.02.2013

lectura II

Lege organică

Iniţiatori - deputații O.Bodrug, V.Cojocaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
dep-lor

6

Proiectul de lege privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a
copiilor separați de părinți
nr. 61 din 11.02.2013
Lege organică

Iniţiator - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii,Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
amînat de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 07.03.13

1

raport
distribuit
dep-lor

7

Proiectul de lege

pentru completarea unor acte legislative (Legea privind

administrația publică locală – art.14; Legea asistenței sociale – art.13, 14; ș.a.)
nr. 1 din 13.02.2013
Lege organică

Inițiatori - Guvernul (prezentat - Ministerul Muncii, Protecție Socială și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
exclus de pe ordinea de zi la ședința în plen a Parlamentului din 28.02.13
raport
distribuit
dep-lor

8

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica
Moldova – art.8, Legea ocrotirii sănătății – art.26; ș.a.)
nr. 2 din 13.02.2013
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
dep-lor

9

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal
(art.101/2)
nr. 32 din 01.02.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Candu, V.Botnari
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
10

Proiectul de lege privind scutirea Primăriei or.Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de
compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului
pentru construcția complexului sportiv
nr. 121 din 18.03.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații A.Stoianoglo, O.Garizan, P.Vlah, I.Vlah
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
11

Întrebări
_22 martie__

raport
distribuit
dep-lor

1

Legea nr.297 din 21 decembrie 2012 pentru completarea Codului penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
reexaminare
nr. 158 din 25.01.2013

(referitor la proiectul de lege nr. 556 din 21.03.2012)

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

2

Legea nr.308 din 26 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea privind statutul alesului local-art.5,8; Legea privind
administrația publică locală-art.24; Codul electoral-art.22, 133)
nr. 262 din 07.02.2013 (referitor la proiectul de lege nr.2309 din 25.10.2011)

reexaminare

Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
2

raport
distribuit
dep-lor

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.20-XVI din 3
februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice
nr. 13 din 31.01.2013

lectura II

Lege organică

Inițiatori - Guvernul (elaborat – Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică
4

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea
nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
nr. 697 din 06.04.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații M.Lupu, D.Diacov, I.Corman, A.Candu, A.Stoianoglo,
O.Sîrbu, Gh.Brașovschi, O.Țulea Iu.Bolboceanu, R.Apolschii,
V.Botnari, S.Jantuan, V.Guma
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5

Proiectul de lege privind majorarea pensiilor
nr. 103 din 07.03.2013
Lege organică

Inițiator - deputata V.Stratan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6

Proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (Legea privind
protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la
Cernobîl-art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și persoanelor din corpul de
comandă și din trupele organelor afacerilor interne-art.641;Legea cu privire la
capitalizarea plăților periodice – art.14; Legea privind pensiile de asigurări sociale
de stat ș.a.)
nr. 106 din 11.03.2013
Lege organică

Inițiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
dep-lor

7

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1102-XIII din 6
februarie 1997 cu privire la resursele naturale (art.3, 21, anexa nr.1, anexa nr.2)
nr. 1979

coraport
neprezentat

din 13.09.2011

Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
Coraportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
dep-lor

8

Proiectul de lege privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 7
octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză
tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu
atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt
scutite de taxa pe valoarea adăugată
nr. 3138 din 21.12.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații L.Palihovici, V.Ioniță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3

raport
distribuit
dep-lor

9

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.1271, 130, 135, ș.a.)
nr. 45 din 07.02.2013
Lege organică

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

10

Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la
Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19 decembrie 2011
nr. 77 din 22.02.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații O.Bodrug, Iu.Apostolachi, V.Guma
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
dep-lor

1

_28 - 29 martie__
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

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Banca Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
exclus de pe ordinea de zi la ședințele în plen ale Parlamentului din 15.02.13, 07.03.13
raport
distribuit
dep-lor

2

Proiectul de lege cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare
și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor
nr. 2978 din 10.12.2012

lectura II

Lege organică

Inițiator - Guvernul (autor – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
dep-lor

3

Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27 decembrie
2001
nr. 43 din 07.02.2013
Lege organică

Inițiator - deputatul I.Ionaș
Raportor - Comisia administrație publică și dezvoltare regională
raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat
prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996
nr. 31 din 04.02.2013
Lege organică

Inițiatori - deputații Iu. Bolboceanu, A. Stoianoglo, R. Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe
anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012
nr. 105 din 11.03.2013
Lege organică

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

6

Proiectul de lege privind impozitul agricol
nr. 104 din 11.03.2013
Lege organică

Inițiator - Guvernul (elaborat - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
7

Audieri parlamentare privind nerespectarea prevederilor Legii nr.221-XVII din 17
septembrie 2010 privind deetatizarea publicațiilor periodice publice
Raportori - Ministerul Economiei
Ministerul Justiției

8

Interpelări

5

