ORDINEA DE ZI
a şedinţelor Parlamentului
din 13 - 14 iunie 2013
Palatul Republicii
ora 10.00
Proiecte de acte legislative ce au rămas nedezbătute
la ședința în plen a Parlamentului din 6 iunie 2013
__13 iunie__
1

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale
a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile internaționale
nr. 227 din 04.06.2013

Iniţiator - deputatul D. Diacov
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
2

Proiectul de hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.84 din 21 aprilie 2011 privind aprobarea componenței
nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea
Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST)
nr. 228 din 04.06.2013

Iniţiator - deputatul D. Diacov
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
3

Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102
din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor
Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale
nr. 230 din 05.06.2013
Iniţiatori - deputații I.Hadârcă, A.Guțu

Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
dep-lor

4

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1234-XIV din 22
septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii
Moldova
nr. 1608 din 09.07.2012
Lege organică

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

5

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 64 al Codului de procedură penală al
Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003
nr. 176 din 22.04.2013
Lege organică

Iniţiator - deputata R.Apolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

1

raport
distribuit
dep-lor

6

Continuarea dezbaterilor pe marginea raportului comisiei de anchetă
Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru
investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012,
a unor monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat
nr. 188 din 30.04.2013

7

Iniţiatori - deputații Gh.Ciobanu, N.-S.Pleșca, Iu.Bolboceanu, E.Frumosu
Raportor - Gh.Ciobanu, președintele Comisiei de anchetă
Întrebări
_14 iunie__

1

Se supune la vot
Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25
februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
nr. 118 din 15.03.2013
Lege organică

raport
distribuit
dep-lor

2

Iniţiatori - deputații L.Palihovici, G.Mocanu, Ch.Lucinschi
Raportor - Comisia mediu și schimbări climatice
Proiectul de lege privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a
copiilor separați de părinți
nr. 61 din 11.02.2013

lectura II

Lege organică

raport
coraport
distribuit
dep-lor

3

Iniţiator - Guvernul (prezentat – Ministerul Muncii,Protecției Sociale și
Familiei)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27
februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.4)
nr. 2063 din 20.09.2012

lectura II

Lege organică

raport
distribuit
dep-lor

4

Inițiator - deputata V.Stratan
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004
nr. 66 din 15.02.2013

lectura II

Lege organică

raport
distribuit
dep-lor

5

Iniţiator - deputata L.Palihovici
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
transporturilor auto – art.26; Codul contravențional – art.200)
nr. 2328 din 16.10.2012

lectura II

Lege organică
în lectura a II-a comasat cu pr.nr.2846 din 14.11.2012,
inițiativă legislativă a deputaților A.Vacarciuc, L.Zaporojan, Gh.Focșa
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008
(art. 224)
nr. 2684 din 14.11.2012

Iniţiatori - deputații V.Munteanu, C.Fusu, V.Saharneanu, B.Vieru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

raport
distribuit
dep-lor

6

Proiectul de lege

privind modificarea și completarea unor acte legislative

(Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la
medicamente – art.27; ș.a.)
lectura II
nr. 628 din 29.03.2012
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Stratan, A.Candu, A.Stoianoglo, V.Botnari,
O.Sîrbu, R.Apolschii, Iu.Bolboceanu, I.Corman
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

3

