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BULETIN

Președintele Parlamentului Republicii
Moldova, Zinaida Greceanîi, împreună cu
alți deputați, au participat, în dimineața
Zilei Independenței, la ceremoniile
de depunere de flori la Memorialul
”Eternitate” și la Monumentul lui Ștefan
cel Mare și Sfânt.
Totodată, speakerul a adresat un mesaj de
felicitare cu ocazia Zilei Independenței
Republicii Moldova și a conferit
distincții ale Parlamentului pentru
rezultate remarcabile în diferite domenii
de activitate. Medalia Democrației a
fost acordată colectivului Instituției
Medico-Sanitare
Publice
Centrul
Național de Asistență Medicală Urgentă
Prespitalicească și colectivului Centrului
de plasament temporar pentru persoane
cu dizabilități (adulte) din municipiul
Bălți.
Cu Diplome ale Parlamentului de gradul
I, II și III au fost distinși mai mulți
medici, profesori, bibliotecari, primari
și persoane de diferite profesii din toate
raioanele țării.
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PARLAMENTUL - GAZDA PARTICIPANȚILOR
LA TABĂRA ”DOR”
Parlamentul Republicii Moldova
a găzduit vizita participanților
la Programul guvernamental
”Diasporă. Origini. Reveniri”
(”DOR”), care pentru prima
oară s-a desfășurat în regim
online. La discuția cu deputații
și funcționarii din cadrul
Parlamentului au participat
copii și tineri cu vârsta cuprinsă
între 12-17 ani din diasporă,
dar și din țară.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TINERETULUI
Parlamentul va modifica Legea cu privire la tineret.
Anunțul a fost făcut de către Adrian Lebedinschi,
președintele Comisiei cultură, educație, cercetare,
tineret, sport și mass-media, în cadrul unor discuții
publice dedicate Zilei Internaționale a Tineretului,
sărbătorită pe 12 august la nivelul ONU. Cu această
ocazie Comisia parlamentară de profil a lansat și un
concurs de eseuri pentru tineri, cu tema “Sunt tânăr,
activ și îmi pasă. Vreau să fac
ceva pentru patria mea!”.
Parlamentul de legislatura a
X-a are, în prezent, 12 tineri
deputați. Dinu Plîngău este
cel mai tânăr deputat în
Parlamentul de legislatura a
X-a. Are 26 de ani, este de
profesie jurist și este la primul
mandat de deputat.

MAI APROAPE DE OAMENI

Președintele
Parlamentului,
Zinaida
Greceanîi a depus flori la Complexul
Memorial ”Eternitate” cu ocazia celei cea
de-a 76-a aniversare a eliberării Moldovei
de sub ocupația fascistă.

A fost aprobată Strategia de comunicare a
Parlamentului pentru anii 2020 – 2024.
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Vizite în Parlament
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi,
a avut, la 19 august curent, o întrevede cu noul
ambasador al Japoniei în Republica Moldova,
Yoshihiro Katayama.

Speakerul a avut, la 26 august curent, o
întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica
Moldova, Dereck J. Hogan.

Vizite externe
Deputații Adrian Lebedinschi și Alexandru
Jolnaci au participat la misiunea de observare a
alegerilor prezidențiale din Republica Belarus,
în calitate de membri ai Grupului internațional
de observatori al Adunării Interparlamentare
(AIP) a țărilor membre ale CSI, din partea
Moldovei.

Evenimente online
Speakerul Zinaida Greceanîi a participat la
cel de-al 13-lea Summit al femeilor Președinți
de Parlament din țările membre ale Uniunii
Interparlamentare (UIP). Summit-ul a fost
organizat de UIP în colaborare cu Parlamentul
Austriei și Organizația Națiunilor Unite și
s-a desfășurat, pe 17-18 august, în regim de
teleconferință.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova,
Zinaida Greceanîi, a participat la Cea de-a
cincea Conferință mondială a Președinților de
Parlament care s-a desfășurat online în zilele de
19-20 august. Tematica din acest an a summitului
a fost dedicată liderismul parlamentar pentru un
multilateralism mai eficient care să ofere pace
și dezvoltare durabilă oamenilor și planetei.
Zinaida Greceanîi a ținut un discurs în problema
mobilității umane.
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Evenimente online
La 6 august a avut loc cea de-a 55-a sesiune
plenară a APCEMN, în format online.
Delegația Parlamentului Republicii Moldova
a fost reprezentată de deputații Nicolae
Ciubuc, șeful delegației Parlamentului
Republicii Moldova la APCEMN, Mihail
Paciu, Sergiu Litvinenco și Iurie Reniță.
În aceeași zi, deputatul Nicolae Ciubuc,
șeful delegației Parlamentului Republicii
Moldova la APCEMN, a fost ales în funcția
de Vicepreședinte al Adunării Parlamentare
a Cooperării Economice la Marea Neagră.
Parlamentul
Republicii
Moldova
va
deține președinția în exercițiu a Adunării
Parlamentare a Cooperării Economice
la Marea Neagră în prima jumătate a
anului 2021. Conform principiului rotativ,
Republica Moldova va prelua președinția
APCEMN de la Grecia, în sesiunea plenară
care va avea loc în luna decembrie curent.
Parlamentul Republicii Moldova a solicitat avizul
Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului de
lege privind modificarea Codului electoral, Codului
contravențional și Codului serviciilor media
audiovizuale, votat în prima lectură, în luna iulie
curent. În acest sens, deputații Comisiei juridice,
numiri și imunități au avut, la 6 august curent, o
întrevedere, în format online, cu experții Comisiei
de la Veneția și OSCE/BIDDO.
Vicepreședintele Comisiei
parlamentare
protecție
socială, sănătate și familie,
Vladimir Odnostalco și
Alla Dorovannaia, membră
a aceleiași comisii, au avut
o întrevedere, în format
online, cu Reprezentanta
rezidentă a Programului
Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în
Republica Moldova, Dima
Al-Khatib.
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Bilanțul
statistic
al sesiunii
de primăvară
2020
Bilanțul
statistic
al sesiunii
parlamentare
de primăvară
2020
În sesiunea de primăvară 2020 Parlamentul Republicii Moldova a fost convocat în 21 de
ședințe plenare. Dintre acestea, 18 au avut loc, iar trei nu s-au desfășurat din lipsă de
cvorum.

Parlamentul a adoptat 164 de acte legislative

Din totalul de acte adoptate, 133 sunt legi organice, iar 31 sunt hotărâri.Parlamentul a adoptat,
în sesiunea de primăvară, 96 de legi pentru modificare și completare, 20 de legi au fost pentru
ratificări, iar 17 - legi cadru.

Sinteza actelor legislative adoptate
în perioada 3 februarie - 20 iulie 2020

350 de inițiative legislative au fost înregistrate în Parlament

Dintre acestea, cele mai multe au fost înaintate de deputați, 238 de proiecte. Cele mai multe
inițiative legislative au fost înaintate de Fracțiunea Parlamentară ACUM PLATFORMA DA – 58
de proiecte, urmată de Fracțiunea PAS, Blocul ACUM cu 47 de proiecte. Fracțiunea Partidului
Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a înaintat 44 de inițiative legislative.

5

BULETIN INTERN / august

Bilanțul
statistic
al sesiunii
de primăvară
2020
Bilanțul
statistic
al sesiunii
parlamentare
de primăvară
2020
Proiecte aflate în procedură legislativă
350 de proiecte de acte legislative au fost înregistrate în Parlamentul de legislatura a X-a, dintre
care 5, inclusiv o moțiune simplă, nu au intrat în procedură legislativă. Pentru comparație, pe
parcursul celor două sesiuni ale anului trecut, în Parlament au fost înregistrate 294 de proiecte
de acte legislative, dintre care 9, inclusiv o moțiune simplă, nu au intrat în procedură legislativă.

Biroul permanent al Parlamentului a adoptat 20 de hotărâri
Biroul permanent al Parlamentului a adoptat 20 de hotărâri în sesiunea de primăvară 2020. Datele
se conțin în bilanțul statistic al procesului legislativ pentru sesiunea de primăvară a Parlamentului.
Biroul permanent s-a convocat în 21 de ședințe în sesiunea de primăvară 2020.
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Bilanțul
statistic
al sesiunii
de primăvară
2020
Bilanțul
statistic
al sesiunii
parlamentare
de primăvară
2020
Activitatea comisiilor parlamentare permanente
Cele 11 comisii permanente ale Parlamentului de legislatura a X-a
s-au convocat în 185 de ședințe.
Potrivit bilanțului statistic al procesului legislativ, Comisia juridică, numiri și imunități s-a convocat
în 34 de ședințe, Comisia agricultură și industrie alimentară – 19, Comisia politică externă și
integrare europeană și Comisia de control al finanțelor publice – fiecare câte 18 ședințe, Comisia
protecție socială, sănătate și familie – 17, Comisia economie, buget și finanțe și Comisia mediu
și dezvoltare regională – fiecare câte 16 ședințe, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media – 15, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 13, Comisia
administrație publică – 10, Comisia drepturile omului și relații interetnice – 9.
În cadrul ședințelor, comisiile parlamentare au aprobat circa 300 de rapoarte și corapoarte și
825 de avize la proiectele de acte legislative. Cele mai multe rapoarte și corapoarte au prezentat
Comisia economie, buget și finanțe – 85 și Comisia juridică, numiri și imunități – 83. Cele mai
multe avize la proiectele de acte legislative, câte 122 de avize, au fost prezentate, în sesiunea
de primăvară, de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisia
juridică, numiri și imunități. Circa 100 de avize au prezentat Comisia agricultură și industrie
alimentară și Comisia protecție socială, sănătate și familie.
Totodată, deputații au prezentat în comisii 139 de amendamente la proiectele de acte aflate în
examinare.

5 moțiuni au fost depuse în Parlament
Dintre acestea, 4 moțiuni au intrat în procedură legislativă, iar una nu a fost admisă.
Din cele 4 moțiuni, 3 au fost moțiuni simple, iar una – de cenzură. O moțiune simplă nu a fost
supusă dezbaterilor în plenul Parlamentului.

7

BULETIN INTERN / august

Bilanțul
statistic
al sesiunii
de primăvară
2020
Bilanțul
statistic
al sesiunii
parlamentare
de primăvară
2020
Activitatea fracțiunilor parlamentare

Sesiunea de toamnă a Parlamentului începe pe data de 1 septembrie 2020.
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a semnat dispoziția
de convocare a Parlamentului în sesiunea ordinară de toamnă 2020.

CONSTITUTIA
REPUBLICII MOLDOVA
PE ÎNTELESUL COPIILOR

29 iulie
-

stitutiei

Ziua Con

Constituția
Republicii
Moldova devine
mai accesibilă
copiilor.
Parlamentul a
lansat versiunea
online a ediției
”Constituția pe
înțelesul copiilor”.
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CALENDAR
2020
SEPTEMBRIE
LUN

31

MAR

1

Ziua
cunoștințelor

7

8
Ziua internațională
pentru
alfabetirazare

14

15

MIE

2

Ziua lucrătorului
SIS

Ziua Păcii ONU
Nașterea Maicii
Domnului

28

22
Ziua fără
transport

29

VIN

3

Ziua
Armatei
Naționale

9

10
Ziua mondială
de prevenire
a suicidului

16

Ziua internațională
a democrației

21

JOI

17

SÂM

4

DUM

5
Ziua internațională
a actelor
de caritate

11

12

13

19

20

Tăierea Capului
Sfântului Proroc
Ioan Botezătorul

18

Ziua lucrătorului
din silvicultură

23

24

Ziua mondială
a curățeniei

Ziua lucrătorului
din domeniul social

25
Ziua
economistului

1

30

Ziua internațională
a dreptului de a ști

9

6

Ziua lucrătorului
Serviciului Vamal
Ziua lucrătorului
din ramura gazului

2

26
Ziua limbilor
europene

3

27

Ziua mondială a
turismului
Înlățarea Sfintei
Cruci
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