proiect
SUPLIMENT
la ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 24 - 31 mai 2018

24 mai___
raport
distribuit
deputaților

1

Legea nr.66 din 26 aprilie 2018 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
nr. 1112 din 16.05.2018
reexaminare
Lege organică

referitor la proiectul de lege nr. 34 din 14.02.2018
Prezentat - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova - art.22; Legea
privind protecția socială a cetățenilor de pe urma catastrofei de la
Cernobîl - art.3; Legea cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale
Republicii Moldova – art.14; Legea privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice – art 121; ș.a.)
nr. 39 din 15.02.2018
Lege organică

lectură finală

Inițiatori - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat și Centrul
de Implementare a Reformelor)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art. 421,88, 1851)
nr. 78 din 05.03.2018
Lege organică

lectura II

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

1

raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu
privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldovaart.29, 32; Legea cu privire la publicitate-art.16; Legea privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor
individuali-art.9; ș.a.)
nr. 82 din 14.03.2018
Lege organică

lectura II

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat și Centrul
de Implementare a Reformelor)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 38 din Codul
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006
nr. 154 din 16.05.2018
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Hotineanu, N.Juravschi, D.Diacov
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport
distribuit
deputaților

6

Proiectul de lege privind avertizorii de integritate
nr. 96 din 22.03.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Centrul Național Anticorupție)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
deputaților

7

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.77 din 21
aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (pe tot
parcursul textului, art.1, 3, 7, 8, 15, 18)
nr. 111 din 03.04.2018
Lege organică

Inițiator

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

8

Proiectul de hotărîre penrtu completarea punctului 1, litera a) din
Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la
zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în
Republica Moldova
nr. 46 din 22.02.2018

Inițiatori - deputații V.Odnostalco, E.Hrenova, M.Radvan, E.Smirnov,
Gh.Mitriuc, A.Labuneț, O.Lipskii, F.Gagauz, S.Groza,
O.Cuciuc, V.Bolea, B.Țîrdea

Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
2

raport
distribuit
deputaților

9

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului
de stat pentru anul 2018 nr.289/2017
nr. 151 din 15.05.2018
Lege organică

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

10

Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordulcadru de împruimut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei F/P 1569 (2006)
nr. 149 din 11.05.2018
Lege organică

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

11

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (Finanțare
adițională pentru Reforma Învățămîntului în Moldova) dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare
nr. 147 din 10.05.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă integrare europeană
Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
12

Proiectul de hotărîre cu privire la instituirea Adunării Interparlamentare
a Parlamentului Georgiei, Parlamentului Republicii Moldova și Radei
Supreme a Ucrainei
nr. 162 din 23.05.2018

Prezentat - Biroul permanent
13

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de
pașapoarte (art.2, 3, 31, 4, 5, 6, 7 ș.a.)
nr. 346 din 09.11.2017
lectură finală
Inițiator - deputații S.Sîrbu, R.Apolschii, C.Padnevici, V.Stratan,
V.Buliga, C.Țuțu, Ig.Vremea

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

3

31 mai___
1

Proiectul de lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate
nr. 16 din 30.01.2018

lectura II

Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil – Centrul de Guvernare Electronică)

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la secretul comercial-art. 11; Legea cadastrului
bunurilor imobile-art. 6, 8, 34; Legea privind accesul la informațieart.11; Codul vamal-art. 17, 171; ș.a.)
nr. 17 din 30.01.2018

lectura II

Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil – Centrul de Guvernare Electronică)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
Publică
3

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind contractele de credit pentru consumatori-art.4,10; Legea
privind controlul de stat asupra ctivității de întreprinzător-art.19; Codul
contravențional-art.344)
nr. 116 din 11.04.2018
lectura II
Lege organică

Inițiator - deputatul A.Candu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4

Proiectul de lege privind modernizarea Codului civil și modificarea și
completarea unor acte legislative
nr. 135 din 27.04.2018
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 32
din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003
nr. 123 din 23.04.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

4

6

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 40 din
Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007
nr. 137 din 02.05.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
7

Proiectul de lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea
procedurilor vamale și scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de
deducere a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru
construcția Azilului de bătrîni în municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
nr. 161 din 23.05.2018
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale )
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8

Audierea Raportului privind activitatea Procuraturii pentru anul 2017
nr. 524 din 14.03.2018

Raportor - Eduard Harunjen, Procuror General al
Republicii Moldova

5

