proiect
SUPLIMENT LA
ORDINEA DE ZI
a şedinţei Parlamentului
din 7 - 8 aprilie 2016
__7 aprilie__
raport
distribuit
deputaților

1

Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind readmisia persoanelor aflate
în situație de ședere ilegală
nr. 19 din 09.02.2016
Lege organică

Inițiatori - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

2

Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind
readmisia persoanelor aflate în situație de ședere legală
nr. 20 din 09.02.2016
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului
privind Spațiul Aerian Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
și statele sale membre din 26 iunie 2012, pentru a se lua în considerare aderarea
Republicii Croația la Uniunea Europeană
nr. 52 din 22.02.2016
Lege organică

Inițiatori - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol
la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei din 2
septembrie 1949
nr. 101 din 12.03.2016
Lege organică

Inițiatorn

- Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal - art.21, 106, 1321, 243 ș.a.; Codul de procedură penală - art.202, 203, 204, 205;
Codul contravențional - art.17)
nr. 316 din 04.09.2015
lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
1

_8 aprilie__
1

Proiectul de lege privind satutul municipiului Chișinău
nr. 84 din 04.03.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații M.Ghimpu, Șt.Vlas, I.Apostol,V.Bejan, A.Gutium,
V.Cernat, A.Zotea, R.Boțan, I.Casian, V.Untilă, P.Cosoi, L.Carp,
Iu.Dîrda
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
2

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova-art.4, 5, 51, 6 ș.a;
Legea privind finanțele publice locale-art.5)
nr. 75 din 02.03.2016
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Voronin, E.Bodnarenco, I.Șupac
Raportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și
schimbări climatice
raport
distribuit
deputaților

3

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind produsele alimentare art. 15 alin.(6); Legea cu privire la publicitate –
art.23; Codul contravențional-art.801, 364)
nr. 121 din 02.04.2015
Lege organică

Inițiator - deputatul V.Ghilețchi
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
deputaților

4

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția
topografiilor circuitelor integrate-art. 2, 3, 6; Anexa la Legea privind deetatizarea
proprietății publice; Legea privind protecția desenelor industriale-art. 5; ș.a.)
nr. 71 din 01.03.2016
Lege organică

Inițiator

- Guvernul (responsabil - Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
raport
distribuit
deputaților

5

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor
imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art.4, 23, 403)
nr. 497 din 09.12.2015
Lege organică

Inițiator - deputatul A.Bannicov
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

2

