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Președintele Parlamen-
tului va primi lunar ce-
tățeni în audiență pen-
tru a discuta problemele 
cu care se confruntă și a 
identifica soluții pentru 
acestea. Inițiativa apar-
ține Președintelui Par-
lamentului. 

Președintele Parlamentului a participat 
la inaugurarea Conferinței Internațio-
nale dedicate celei de-a 25-a aniversări a 
Curții Constituționale. Speakerul a adre-
sat felicitări cu ocazia aniversării Curții 
Constituționale – unica autoritate de 
jurisdicție constituțională, menționând 
rolul acestei instituții în protejarea va-
lorilor statului de drept, democrației și 
drepturilor fundamentale ale omului.

Primăvara, ”inaugurată” la Parlament 
cu o expoziție de mărțișoare

Audiența 
cetățenilor

Aniversare

O expoziție cu vânzare a mărțișoarelor executate de meșteri populari 
din diferite regiuni ale țării a fost organizată de Parlament. În acest 
mod, Legislativul a consemnat una dintre cele mai îndrăgite sărbători 
ale poporului nostru – ”Mărțișorul”- mesagerul primăverii.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713286907821
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713144969762
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713144969762
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713144969762
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713183879638
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Audieri ale organelor administrației publice și 
cele care raportează în fața Parlamentului
Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu 
președintele Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității. 

Președintele Legislativului a purtat discuții cu 
președintele Consiliului Concurenței. 

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi 
și președintele Comisiei economie, buget 
și finanțe Vladimir Golovatiuc s-au întâlnit 
cu conducerea Băncii Naționale a Moldovei 
(BNM) și a Fondului de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar (FGDB). 

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi 
a avut o întrevedere cu directorul general al 
Agenției Naționale pentru Reglementare în 
Energetică Veaceslav Untilă. 

Colaborare UTA Găgăuzia
Grupul de lucru privind asigurarea 
funcţionalităţii UTA Găgăuzia s-a convocat în 
prima ședință din cadrul sesiunii de primăvară 
2020 a Parlamentului Republicii Moldova. La 
ședință a participat speakerul Zinaida Greceanîi, 
membrii delegați ai fracțiunilor parlamentare, 
reprezentanții Adunării Populare a UTA 
Găgăuzia, reprezentanți ai Ambasadei Suediei 
în Moldova și ai Organizației internaționale 
Crisis Management Initiative (CMI). 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712952985591
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712954792728
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712955751513
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712955751513
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712956624738
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713065207903
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Consultări publice

Incluziune

Prima rundă de consultări publice pe marginea constatărilor 
studiului ”Bullying-ul în rândul adolescenților” a fost 
organizat pe 25 februarie 2020, pe platforma Comisiei 
parlamentare, cultură educație cercetare, tineret, sport, 
mass media și găzduite de Direcția educație, cultură, tineret 
și sport a Consiliului municipal Chișinău. La eveniment 
au participat 200 de persoane, inclusiv reprezentanți ai 
Parlamentului, Guvernului, societății civile, consiliilor 
elevilor, părinți, profesori.  

Elevii Școlii speciale-internat 
pentru copii hipoacuzici 
din satul Hârbovăţ, raionul 
Călărași, au venit în vizită la 
Președintele Parlamentului cu 
un program artistic și tablouri 
pictate pe sticlă. Întâlnirea 
a fost emoționantă, inclusiv 
pentru că Zinaida Greceanîi 
cunoaște copii și profesorii de 
mai bine de 15 ani. 

Secretariatul Parlamentului
Secretarul Ge-
neral al Parla-
mentului Adrian 
Albu a susținut 
un briefing pri-
vind achiziția de 

tablete PC pentru sistemul in-
formațional e-Parlament, in-
clusiv e-vot. 

Secretarul general al Legislativului 
Adrian Albu a discutat cooperarea 
interparlamentară moldo-armeană 
cu omologul său Tigran Galstyan.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713253089643
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713253089643
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712968339737
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713253089643
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Ședințe plenare
• Capela Corală Academică "Doina" a intonat 

Imnul de Stat la deschiderea sesiunii de 
primăvară 2020 a Legislativului.

• Parlamentul reglementează mecanismul 
de contestare a refuzului organului de 
urmărire penală de a primi plângerea 
privind comiterea unei infracțiuni;

• Proiectul de Lege privind organismele de 
plasament colectiv alternative a fost votat 
în lectura a doua;

• Legea privind prețul normativ și modul 
de vânzare-cumpărare a pământului, 
modificată;

• A fost definitivat termenul de valabilitate 
a actului de confirmare a perimetrului 
minier pentru folosirea subsolului;

• Legea privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale, votată de deputați în 
prima lectură;

• Întreprinderile care folosesc obiecte 
industriale periculoase vor reveni 
la normele vechi privind asigurarea 
răspunderii;

• Amenzi pentru încălcarea regulilor de 
asigurare a transparenței mijloacelor 
financiare provenite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistență medicală;

• Parlamentul a modificat Legea privind 
funcționarul public cu statut special din 
cadrul MAI;

• Deputații au votat pentru modificarea 
mai multor acte care vizează activitatea 
topografică, geodezică, cartografică și 
geoinformatică.

• Un proiect de lege privind consolidarea 
cooperării Parlamentului cu societatea 
civilă, aprobat în prima lectură;

• Foștii președinți de Parlament nu vor 
mai beneficia de înlesniri la plata pentru 
serviciile comunale;

• Sancțiunile pentru utilizarea și 
comercializarea pungilor și veselei de 
plastic au fost aprobate de deputați, în 
lectura finală;

• Parlamentul a creat Comisia de 
anchetă pentru elucidarea înstrăinării 
patrimoniului sindicatelor;

• Parlamentul va majora vârsta-limită de 
încadrare în serviciul militar prin contract;

• Legislativul a operat modificări în 
componența unor comisii permanente și în 
cea a delegației la APCE;

• Raportul asupra parteneriatului 
public-privat privind modernizarea și 
eficientizarea activității Î.S. ”Gările și 
Stațiile Auto” a fost prezentat în plen;

• La Parlament a fost prezentat Raportul 
asupra privatizării acțiunilor statului în SA 
”Tutun-CTC”.

6
februarie

13
februarie

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712994851542/with/49496213278/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157711695910228
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Ședințe plenare

• Parlamentul eficientizează politicile în 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale;

• Cadrul legal privind activitatea 
Organizațiilor de creditare nebancară va fi 
îmbunătățit;

• Legea privind societățile pe acțiuni, 
racordată la standardele europene;

• Întreprinderile de stat și cele municipale de 
interes public vor fi supuse auditului extern 
obligatoriu;

• Parlamentul a aprobat modificări la 
Legea pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind constituirea și funcționarea 
consiliilor locale și raionale.

20
februarie

27
februarie

28
februarie

• Parlamentul a susținut inițiativa 
Guvernului privind asigurarea medicală a 
ambilor părinți care cresc cel puțin patru 
copii;

• Deputații au votat pentru indexarea tuturor 
pensiilor de două ori pe an;

• Proiectul de lege prin care BNM va putea 
acorda împrumuturi Fondului de garantare 
a depozitelor a fost votat în lectura finală;

• Operatoriilor din domeniul alimentar le-a 
fost oferit timp suplimentar pentru a se 
conforma normelor privind informarea 
consumatorilor;

• Consiliul Concurenței va fi informat 
privind înregistrarea, reorganizarea sau 
lichidarea persoanelor juridice;

• Legislativul a numit-o pe Violina Șpac 
în funcția de director al Consiliului de 
administrație al ANRE.

• Funcționarii publici cu statut special din 
cadrul MAI vor avea noi competențe;

• Parlamentul a votat proiectul de lege care 
va unifica modalitatea de raportare a 
autorităților publice;

• Legea privind indexarea pensiilor de două 
ori pe an a fost votată în lectura a doua;

• Deputații au votat în prima lectură proiectul 
de lege privind instituirea moratoriului 
asupra acordării ”cetățeniei prin investiții”;

• Ambii părinți, care cresc cel puțin patru 
copii, vor beneficia de asigurare medicală 
obligatorie;

• Deputați din Moldova vor monitoriza 
alegerile parlamentare din Tadjikistan.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157711695910228
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713274120586
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713287582013
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Vizite în Parlament

Președintele Parlamentului 
Zinaida Greceanîi s-a întâlnit 
cu ministrul de externe al 
Ungariei Péter Szijjártó.

Zinaida Greceanîi a discutat 
cu Ambasadorul Republicii 
Franceze în Republica 
Moldova, Pascal Le Deunff. 

Zinaida Greceanîi a avut o 
întrevedere cu Peter Michalko, 
șeful Delegației UE în 
Republica Moldova. 

Speakerul a avut o întrevedere 
cu Ambasadorul Extraordinar 
și Plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze în țara 
noastră Zhang Yinghong. 

Seful Legislativului s-a întâlnit cu Peter Eriksson, ministrul 
cooperării internaționale pentru dezvoltare din cadrul 
Ministerului afacerilor externe al Regatului Suediei, care s-a 
aflat în fruntea unei delegații în țara noastră. 

Președintele Parlamentului a avut o întrevedere cu Primarul 
general al municipiului Chișinău Ion Ceban și cu Viceprimarul 
Victor Chironda. 

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi, Vicepreședinții 
Alexandru Slusari și Mihail Popșoi au avut o întrevedere cu 
misiunea Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de 
Ruben Atoyan. La discuții a participat președintele Comisiei 
economie, buget și finanțe Vladimir Golovatiuc. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712967275946
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712969422831
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712981245456
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713066655968
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157712971389673
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713077980871
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713077980871
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Vizite în Parlament

Președintele Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport 
și mass-media, Adrian Lebedinschi a avut o întrevedere cu 
Atașatul de presă și comunicare a Delegației Uniunii Europene 
în Republica Moldova, Luciano Scambiato Liccardi.

Posibilitățile de extindere 
a cooperării economice cu 
Belarus au fost discutate la 
întrevederea speakerului cu 
ambasadorul acestei țări. 

Zinaida Greceanîi a avut 
o întrevedere cu Claus 
Neukirch, Șeful Misiunii 
OSCE în Moldova. 

Zinaida Greceanîi s-a întâlnit 
cu Ambasadorul Extraordinar 
și Plenipotențiar al Irlandei 
în Republica Moldova, Paul 
Mcgarry. 

Președintele Parlamentului 
s-a întâlnit cu directoarea 
adjunctă pentru Europa și Asia 
Centrală a PNUD. 

Președintele Comisiei 
politică externă și integrare 
europeană, Violeta Ivanov 
a avut o întrevedere cu 
Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii 
Letonia în Republica Moldova, 
Uldis Mikuts.  

Speakerul a avut o întrevedere 
cu Gianni Buquicchio, 
Președintele Comisiei 
Europene pentru Democrație 
prin Drept (Comisia de la 
Veneția), și cu membrii 
Grupului de raportori pentru 
Moldova din partea acestei 
instituții europene. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713089652887
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713158785003
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713170528321
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713170528321
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713170528321
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713196908176
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713250860503
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713196438738
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713196438738
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Vizite externe

Președintele Parlamentului 
Republicii Moldova, Zinaida 
Greceanîi, a efectuat o vizită 
oficială în Republica Armenia, la 
invitația Președintelui Adunării 
Naționale a acestei țări, Ararat 
Mirzoian.
Din delegația Parlamentului 
Republicii Moldova au 
făcut parte Gaik Vartanean, 
președintele Grupului de 
prietenie cu Republica 
Armenia, membru al Comisiei 
politică externă și integrare 
europeană; Elena Bacalu, 
președintele Comisiei protecție 
socială, sănătate și familie, și 
Vladimir Mizdrenco, membru al 
acestei comisii; Chiril Moțpan, 
membru al Comisiei securitate 
națională, apărare și ordine 
publică; Adrian Albu, Secretarul 
General al Parlamentului. 

Delegația Parlamentului Republicii 
Moldova a participat la reuniunea 
de iarnă a Adunării Parlamentare a 
OSCE de la Viena

Delegația Parlamentului Moldovei a participat la sesiunea 
de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(APCE), care s-a desfășurat pe 27-31 ianuarie. Din 
delegația Legislativului Republicii Moldova au făcut parte 
vicepreședinții Parlamentului Vlad Batrîncea, președintele 
delegației, și Mihail Popșoi, membru al delegației, precum 
și Liviu Vovc – secretarul Comisiei protecție socială, 
sănătate și familie, Gaik Vartanean - membrul Comisiei 
politică externă și integrare europeană, Andrian Candu - 
membrul Comisiei juridice, numiri și imunități.

VIZITE EXTERNE

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713235313427
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Jocul intelectual ”Cunoaște-ți Parlamentul”
A avut loc prima etapă din mun. 
Chișinău a jocului intelectual  
„Cunoaște-ți Parlamentul” . 
Tinerii de la Liceul Teoretic 
„Dante Alighieri” au învins și 
s-au calificat pentru runda finală 
din Parlament care va avea loc în 
luna martie curent. 

Parlamentul Republicii 
Moldova oferă stagii 
pentru sesiunea de 

primăvară 2020. 
Vor fi 29 de locuri 
de stagii în cadrul 

secretariatelor 
comisiilor 

permanente și în 
cadrul direcțiilor 
din Secretariatul 

Legislativului. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713234465282
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713234465282

