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proiect 

ORDINEA DE ZI  
a ședințelor în plen ale Parlamentului  

din 10 - 11 septembrie 2020 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00 
 
 

raport 
distribuit 

deputaților 
 

1 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 
2020 nr.172/2019 (art.1, 2, 3, ș.a.) 

nr.372 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2020  nr. 173/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2, anexa 
nr.3) 
nr.373 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării 
obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 nr. 174/2019 (art.1, anexa 
nr.1,  anexa nr.1.1) 
nr.374 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

4 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr. 
270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – anexa 
nr.7; Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a 
activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative – art.1, 
art.2, 4, 5, ș.a.; Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe 
perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte 
normative – art.VI) 
nr.375 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator     -  Guvernul (responsabil – Ministerul  Finanțelor) 
          Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
       Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

5 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 
393/1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie  
nr.376 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5; Legea 
nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.3, 4, 6, 8; 
ș.a.) 
nr.377 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator     -  Guvernul (responsabili – Ministerul  Finanțelor, în comun   
                                  cu Banca Națională a Moldovei și  Comisia Națională a  
                                   Pieței Financiare) 
          Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

7 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii 
Moldova nr.985/2002 (ajustarea sancţiunilor penale pentru 
infracţiunile de corupţie) 
nr.378 din 04.09.2020 

Lege organică                                                                                       

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

8 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, 
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea 
economică 
nr. 348 din 23.07.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și  
                                Cercetării) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
    Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană  
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

9 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Guvernul 
Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare 
Internațională privind implementarea Proiectului                        „ 
Îmbunătățirea echipamentului de digitalizare al Bibliotecii Naționale” 
nr. 349 din 23.07.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și  
                                Cercetării) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
    Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană  
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

10 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare 
Internațională pentru realizarea Proiectului ”Modernizarea tehnicii și a 
echipamentului agricol” 
nr.353 din 03.08.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Agriculturii,  
                                Dezvoltării Regionale și Mediului) 
        Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
   Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană 
                               Comisia agricultură și industrie alimentară     

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

11 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de 
note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind 
acordarea unui împrumut (Proiectul ”Modernizarea tehnicii și a 
echipamentului agricol”) 
nr.354 din 03.08.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Agriculturii,  
                                Dezvoltării Regionale și Mediului) 
        Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
    Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană 
                                Comisia agricultură și industrie alimentară     

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

12 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența 
macrofinanciară pentru Republica Moldova 
nr.355 din 03.08.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Finanțelor) 
        Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
     Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

13 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară 
pentru Republica Moldova  
nr.363 din 12.09.2020 

Lege organică                                                                                       

         Inițiator     -  Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul  
                                  Finanțelor) 
        Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
     Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

14 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 
realizarea Proiectului ,,Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru 
întreprinderile micro, mici și mijlocii” 

nr.364 din 14.08.2020 

Lege organică                                                                                       

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

deputaților 
 

15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe 
urma catastrofei de la Cernobîl – art.8; Legea nr.190/2003 cu privire la veterani – 
art.18) 

nr.365 din 14.08.2020 
Lege organică                                                                                       

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

16 Proiectul de lege pentru modificarea articolului I din Legea nr.170/2018 
cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea 
unor acte legislative 
nr.369 din 01.09.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator     -  Guvernul  (Cancelaria de Stat (Biroul politici de  
                                  reintegrare)) 
        Raportor  - Comisia securitate națională, apărare și ordine  
                               publică 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

17 Proiectul de lege privind asigurarea subvenționată în agricultură 
nr. 352 din 29.07.2020 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Agriculturii,  
                                Dezvoltării Regionale și Mediului) 
        Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară     

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

18 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind 
asigurarea subvențională a riscurilor de producție în agricultură nr.243-
XV din 08 iulie 2004 (art.3, 4, 5, ș.a.) 
nr. 304 din 07.07.2020   

Lege organică                                                                                       

          Inițiator     -  deputatul N.Ciubuc 
        Raportor  - Comisia agricultură și industrie alimentară     

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

19 Proiectul de lege cu privire la Sistemul informațional automatizat de 
evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor 
care au săvârșit contravenții 
nr. 269 din 22.06.2020                                                                                                                    lectura 
II 

Lege organică       
          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne) 
        Raportor - Comisia  securitate națională, apărare și ordine  
                               publică 

   

   

 20 Se pune la vot 
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal 
nr.1163/1997 – art.1321, 1324,133, ș.a.; Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova nr.122/2003 – art.56, 136, 253, ș.a.; ș.a.) 
nr. 298 din 06.07.2020                                                                                                                   lectura 
II 

Lege organică       
          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Finanțelor în comun 
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cu  
                                 Ministerul Justiției) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe  

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

21 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150 din 17 iulie 2014 Codul 

transporturilor rutiere (art.5, Capitolul 21)  

nr. 170 din 08.05.2020  

Lege organică                                                                                       

            Inițiatori    -  deputații O.Lipskii, E.Smirnov, A.Labuneț 
          Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

22 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 134 din Codul educației 
nr.152/2014 
nr. 209 din 28.05.2020                                                                                                                 

Lege organică                                                                                       

          Inițiator     -  deputatul Vladimir Bolea 
        Raportor  - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                               și mass-media 

   

   

 23 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – 
art.4; Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor 
categorii de populație – art.2) 
nr. 105 din 05.03.2020                                                                                                     lectură finală 
Lege organică                                                                                       
 

în lectura a 2-a comasat cu: 
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.1585/1998 cu privire 
la asigurarea obligatorie de asistență medicală 
nr. 33 din 06.02.2020  

 

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu 
privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 
nr. 88 din 28.02.2020                                                                                                                      
 

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

24 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi – 
art.29, 32; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181/2014 – art.47; Legea nr.174/2017 cu privire la energetică – art. 11; 
ș.a.) 
nr. 220 din 04.06.2020                                                                                                                  lectura 
II                                     

Lege organică       
          Inițiator    -  deputatul Ig.Munteanu 

        Raportor - Comisia de control al finanțelor publice 
   

   

 25 ÎNTREBĂRI 
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