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STARE DE URGENȚĂ

Susținere financiară pentru sistemul medical, 
din partea deputaților și angajaților 

Secretariatului Parlamentului

Parlamentul Republicii Moldova a instituit regim de mobilizare și responsabilizare individuală a 
deputaților și angajaților în legătură cu evoluția situației epidemiologice a infecției COVID – 19. 
Conform hotărârii Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova au fost suspendate un 
șir de activități publice în incinta Legislativului, precum și deplasările de serviciu.

Banii acumulați urmează a fi transferați pe contul 
special deschis de Ministerul Finanțelor, iar destinatarii 
sunt Spitalul clinic de boli infecțioase ”Toma Ciorbă” și 
Spitalul clinic municipal de boli contagioase de copii. 

Suplimentar la donațiile bănești, Secretariatul 
Parlamentului a oferit mai multe unități de transport 
care sunt folosite pentru transportarea lucrătorilor 
medicali din suburbiile capitalei la serviciu. De asemenea, 
Secretariatul Parlamentului și-a asumat aprovizionarea 
unor instituții medicale cu apă potabilă suplimentară.

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a 
dispus returnarea în bugetul public a cca 10 mln lei 
prin reducerea cheltuielilor în bugetul Legislativului 
pentru anul 2020.

Parlamentul a aprobat Hotărârea privind 
declararea stării de urgență pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, 
în perioada 17 martie – 15 mai 2020. 

Suma acumulată de angajații Secretariatului 
Parlamentului, deputați, angajați din cadrul 
cabinetelor deputaților și comisiilor constituie 
684.294 lei, inclusiv:

684.294

 9 Secretariatul Parlamentului 

 9 Fracțiunea PDM 

 9 Fracțiunea PAS Blocul ACUM 

 9 Fracțiunea PSRM 

 9 Fracțiunea Partidul ȘOR 

 9 Fracțiunea Acum Platforma DA 

 9 Deputatul independent  
Alexandru OLEINIC  

106.864 mii lei

15.360 mii lei

8.179 mii lei

528.973 mii lei

4.101 mii lei

6.298 mii lei

14.519 mii lei

mii lei

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713517381277/with/49668739618/
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FEMEILE MOLDOVEI

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a 
participat la o ceremonie festivă dedicată Zilei 
Internaționale a Femeilor, care s-a desfășurat la 
Ministerul Apărării. Speakerul a felicitat femeile 
încadrate cu funcţii militare și angajatele civile 
din Armata Națională și a înmânat distincții ale 
Parlamentului mai multor doamne care activează 
în sfera apărării naționale.

Zinaida Greceanîi și bașkanul Găgăuziei 
Irina Vlah au participat la caravana de 
binefacere ”Din inimă în inimă”, organizat 
de către autoritățile găgăuze pentru 
familiile cu mulți copii din regiune. În 
cea de-a treia zi a caravanei, speakerul și 
bașkanul au vizitat orașul Comrat, satele 
Congaz, Copceac și Cazaclia, precum și 
centrul raional Ceadîr-Lunga, felicitând 
peste o mie de mame care au trei și mai 
mulți copii. 

Legislativul a decis celebrarea celor 
30 de ani de activitate a femeilor în 
Parlamentul Republicii Moldova. 
O Hotărâre în acest sens a fost adoptată, 
în ședința plenară, în unanimitate de 
către deputați. 

ZIUA MEMORIEI
Președintele Parlamentului Republicii 
Moldova Zinaida Greceanîi și alți 
deputați au depus, la 2 martie curent, 
flori la Monumentul ”Maica Îndurerată” 
din cadrul Complexului memorial 
„Eternitate” și au ținut un minut de 
reculegere în memoria eroilor căzuți în 
conflictul armat de pe Nistru. În această 
zi, în țara noastră este marcată Ziua 
Comemorării celor căzuți în conflictul 
armat din 1992 pentru apărarea 
integrității şi independenței Republicii 
Moldova. Ziua Memoriei a fost instituită 
de Parlament în anul 2010.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713403213981
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713395437986
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713457645373
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713327222552
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Ședințe plenare

• Parlamentul a votat Proiectul de lege 
privind activitatea de reglementare tehnică, 
elaborat în scopul ajustării activității 
de reglementare tehnică națională cu 
prevederile OMC;

• A fost modificată Legea comunicațiilor 
poștale în vederea reglementării activității 
operatorilor poștali și mecanismului de 
finanțare a serviciului poștal universal;

• A fost identificată o nouă sursă de 
completare a bugetului de stat – deputații 
au votat pentru posibilitatea alocării 
profitului disponibil pentru distribuire al  
BNM la venitul bugetului de stat;

• Aplicarea de către instanțele de judecată 
a reducerii pedepsei condamnatului 
deținut în condiții precare de detenție va 
fi suspendată, conform proiectului de lege 
votat în prima lectură.

• Posibilitatea alegerii Președintelui CSM 
inclusiv din rândul membrilor care nu sunt 
judecători a fost susținută de deputați, în 
prima lectură; 

• A fost modificată componența unor delegații 
parlamentare și comisii permanente ale 
Legislativului;

• Parlamentul a modificat mai multe acte 
legislative pentru a eficientiza politicile în 
domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, 
inclusiv prin intermediul Programului 
LEADER;

• În premieră, institutul custodiei va fi 
reglementat de legislația națională. 
Deputații au votat un  proiect de lege 
pentru consolidarea sistemului de protecție 
a copiilor;

• Au fost operate unele modificări de 
transpunere în legislația națională a 
prevederilor Convenției de la Istanbul. 

6
martie

10
martie

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713381225288
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713431274466
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Ședințe plenare

• În plenul Parlamentului a fost salutată 
decizia Consiliului Director al FMI privind 
încheierea Programului de trei ani cu 
Moldova și eventualitatea lansării unui nou 
Program;

• Funcționarii publici cu statut special 
din cadrul MAI care exercită atribuțiile 
Poliției vor avea u dreptul de a examina 
cauze contravenționale și a aplica 
sancțiuni, potrivit modificărilor la Codul 
contravențional;

• Proiectul privind suspendarea reducerii 
pedepsei condamnatului deținut în condiții 
precare de detenție, votat de Parlament în 
lectura finală;

• Vârsta-limită de încadrare în serviciul 
militar prin contract va fi majorată. 
Parlamentul a aprobat, în lectura finală, 
un proiect de modificare a legislației în 
domeniu;

• Deputații au votat, în prima lectură, 
un proiect de lege pentru completarea 
Regulamentului Parlamentului, care 
urmărește creșterea gradului de 
transparență a activității parlamentare;

• BNM va prezenta Parlamentului, până la  
1 aprilie 2020, un raport privind legalitatea, 
modalitatea de repartizare și utilizare a 
creditelor de urgență acordate pentru 
”Banca de Economii”, ”Banca Socială” și 
”Unibank”, conform unei Hotărâri aprobate 
de Legislativ; 

• Parlamentul a aprobat, în prima 
lectură, un proiect prin care se impune  
înăsprirea pedepselor pentru mercenari și 
organizatorii acestora;

• Profesorii de drept titulari Carolina 
Ciugureanu-Mihailuță, Elena Belei, 
Valentina Coptileț și Ion Crețu au fost 
numiți de Parlament în calitate de membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru un mandat de patru ani;

• A fost modificată Legea nr. 212/2004 
privind regimul stării de urgență, de asediu 
și de război;

• Parlamentul a aprobat Hotărârea privind 
declararea stării de urgență pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova, în perioada 
17 martie – 15 mai 2020.

12
martie

17
martie

• Celebrarea celor 30 de ani de activitate 
a femeilor în Parlamentul Moldovei - o 
lună calendaristică care va urma din ziua 
intrării în vigoare a Hotărârii respective, 
va fi dedicată marcării celor trei decenii de 
parlamentarism al femeilor;

• Parlamentul a legiferat consolidarea 
măsurilor de profilaxie, prevenire sau 
combatere a bolilor epidemice;

• Proiectul de lege privind controlul 
pericolelor de accidente majore care 
implică substanțe periculoase a fost votat 
de majoritatea deputaților, în lectura 
întâia;

• Deputații au respins moțiunea simplă 
înaintată Ministerului Economiei și 
Infrastructurii al Republicii Moldova.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713457645373
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713517381277
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Vizite în Parlament

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a 
avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar 
și Plenipotențiar al Republicii Polone în 
Republica Moldova Bartłomiej Zdaniuk. 

Președintele Comisiei parlamentare cultură, 
educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 
Adrian Lebedinschi a avut o întrevedere cu Gary 
Davies, Șef adjunct al Ambasadei Marii Britanii 
și Irlandei de Nord în Republica Moldova. 

Respectarea drepturilor și libertăților 
oamenilor pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova au fost discutate la întrevederea 
Președintelui Parlamentului Zinaida 
Greceanîi cu Comisarul pentru Drepturile 
Omului al Consiliului Europei, Dunja 
Mijatović. 

Salutăm semnarea Declarației Comune pentru 
Parteneriat Strategic între Republica Moldova 
și Ungaria și vom susține plenar proiectele 
investiționale ungare, a declarat Președintele 
Parlamentului Zinaida Greceanîi la întrevederea, din  
12 martie curent, cu Prim-ministrul Ungariei, Viktor 
Orbán, care s-a aflat într-o vizită oficială la Chișinău. 

Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu 
Gürol Sökmensüer, Ambasador Extraordinar 
și Plenipotențiar al Republicii Turcia în 
Republica Moldova. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713460241371
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713460241371
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713460241371
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713460241371
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713330141646
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713457458307
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713455994446
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713340978811
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713354730493
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Vizite externe

Control parlamentar

Președinta Comisiei politică externă și integrare 
europeană Violeta Ivanov, șefa Delegației 
Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura 
a X-a la Adunarea Parlamentară a Cooperării 
Economice la Marea Neagră (APCEMN) a 
reprezentat țara noastră la Reuniunea Specială a 
Comitetului Permanent al APCEMN și la prima 
reuniune din anul curent a Grupului de lucru 
privind Regulamentul APCEMN. Reuniunea 
specială a Comitetului permanent a avut loc pe 
4 martie, la Istanbul, cu ocazia Zilei constituirii 
APCEMN.

Delegația Parlamentului Republicii Moldova a 
participat la ședințele comisiilor permanente 
ale Adunării Interparlamentare a Comunității 
Statelor Independente, care s-a desfășurat la 
Sankt-Petersburg, Federația Rusă, în perioada 
04 – 06 martie 2020. Din delegație au făcut 
parte deputații Bogdan Țîrdea, Alexandru 
Suhodolski și Vladimir Vitiuc. 

Comisia de control al finanțelor 
publice a organizat audierea 
raportului auditului cu privire 
la concesionarea Aeroportului 
din Chișinău

Membrii Comisiei mediu și 
dezvoltare regională au efectuat 
o vizită de lucru la Stația de 
epurare a apelor uzate Chișinău, 
unde au avut o întrevedere cu 
reprezentanții S.A. ”Apă-Canal 
Chișinău”. 

Comisia cultură, educație, 
cercetare, tineret, sport și mass-
media a organizat o întrunire 
cu reprezentanți ai bibliotecilor 
publice, orășenești, raionale, 
științifice, instituționale ș.a. 
în scopul inițierii discuțiilor 
despre situația din domeniul 
bibliotecilor. Comisia protecție socială, 

sănătate și familie a organizat 
Dialogul de politici cu privire la 
îngrijirile paliative în Republica 
Moldova. Scopul Dialogului 
este de a identifica soluțiile 
optime pentru a acorda un 
statut distinct și a evidenția 
importanța serviciilor de 
îngrijiri paliative, pornind de 
la importanța acestora pentru 
pacienții, care nu răspund 
tratamentului medical și 
demnitatea umană. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713342134451
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713357825837
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713355900517
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713444760896

