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STARE DE URGENȚĂ

Trei decenii de la prima ședință a primului 
Parlament al Republicii Moldova

Secretariatul Adunării Interparla-
mentare (AIP) a CSI a făcut o do-
nație Republicii Moldova pentru 
combaterea ”COVID-19”. Donația 
în valoare de circa 250 000 lei a 
fost transferată de Secretariatul AIP 
CSI, cu sediul la Sankt-Petersburg, 
pe contul trezorerial al Băncii Nați-
onale a Moldovei.

Președintele Parlamentului Zinaida 
Greceanîi a exprimat Adunării In-
terparlamentare a CSI recunoștința 
pentru sprijinul oferit în situația di-
ficilă, cu care se confruntă nu doar 
Republica Moldova, dar și celelalte 
state-membre, precum și întreaga 
lume.

Zinaida Greceanîi a avut o discuție telefonică cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al 
SUA în țara noastră Dereck J. Hogan. A fost discutată situația legată de COVID-19 și măsurile 
întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru stoparea răspândirii coronavirusului.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova Zinaida 
Greceanîi și Prim-ministrul Ion Chicu au avut o 
întrevedere comună cu Peter Michalko, Șeful Delegației 
Uniunii Europene în țara noastră. Interlocutorii au 
discutat situația actuală din Moldova creată în contextul 
pandemiei.

Parlamentul 1990 a fost rezultatul 
primei încercări de competiție 
electorală în condiții de pluralism 
politic. În urma scrutinului, în Sovietul 
Suprem al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești de legislatura 
a XII-a de atunci, au fost aleși 371 de 
deputați.

La 23 mai 1991, în conformitate 
cu Hotărârea Sovietului Suprem 
al Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti de legislatura a XII-a, 
fosta republică unională, RSSM, este 
redenumită în Republica Moldova, 
iar Sovietul Suprem devine primul 
Parlament al Republicii Moldova.

La 17 aprilie 1990 a avut loc prima ședință a 
Parlamentului democratic ales al țării.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713912117296
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Ședințe plenare
• Legislativul s-a întrunit în ședință plenară 

pentru a examina proiectul de lege pentru 
modificarea mai multor acte legislative, în 
vederea instituirii măsurilor de susținere a 
cetățenilor și a activității de întreprinzător 
în perioada stării de urgență, adoptat de 
Guvern prin angajarea răspunderii în fața 
Parlamentului. A fost constatată lipsa 
cvorumului. Potrivit Regulamentului 
Parlamentului, dacă, în decursul a 72 de 
ore din momentul angajării răspunderii de 
către Guvern, cel puțin 1/4 din numărul 
deputaților aleși nu depun o moțiune de 
cenzură Guvernului sau dacă moțiunea de 
cenzură depusă este respinsă, programul, 
declarația de politică generală sau proiectul 
de lege se consideră adoptate și devin 
executorii pentru Guvern.

• Deputații au aprobat, cu 59 de voturi, proiectul 
de lege privind instituirea unor noi măsuri 
de susținere a activității de întreprinzător și 
modificarea unor acte normative, în contextul 
situației epidemiologice. 

• Pentru atenuarea impactului socio-economic 
”COVID-19”, Parlamentul a modificat 
bugetul de stat. Veniturile bugetului de stat 
au fost diminuate cu cca 6,34 miliarde lei și 
constituie 37,798 miliarde lei; cheltuielile 
au fost majorate cu cca 2,22 miliarde de lei 
și constituie 53,773 miliarde lei; deficitul 
bugetar revizuit constituie 15,975 miliarde lei.

• Parlamentul a modificat Legea fondurilor 
asigurării obligatorii de asistență medicală pe 
anul 2020.

• Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 
a fost modificată, încât să nu fie perturbat 
procesul de asigurare cu plăți sociale.

• Parlamentul a ratificat Acordul cu Guvernul 
Federației Ruse care prevede acordarea 
Republicii Moldova a unui împrumut financiar 
de stat în sumă de 200 mln de euro.

• FMI va acorda Republicii Moldova un 
împrumut în sumă de circa 234 milioane 
de dolari. Parlamentul a aprobat cele două 
Acorduri ale Guvernului Republicii Moldova 
cu Fondul Monetar Internațional referitoare 
la un împrumut de urgență.

• Producătorii agricoli vor obține mai ușor 
acces la apele de suprafață pentru irigarea 
terenurilor. Parlamentul a aprobat, în 
lectură finală, un proiect care va elimina 
impedimentele pentru producătorii agricoli 
în irigarea terenurilor.

23
aprilie

2
aprilie

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157714006201973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157713726314022

