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Sesiunea de toamnă a Parlamentului a început la 1 septembrie curent, potrivit unei dispoziții 
semnate de Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi. Totodată, Parlamentul s-a convocat 
la 10 septembrie curent, în prima ședință plenară din sesiunea ordinară de toamnă.  

Elevi, studenți și tineri din raioanele Orhei, 
Edineț, Leova, Cimișlia, Taraclia și Comrat 
au participat la acțiunile organizate de 
Legislativ, prin intermediul Oficiilor teritoriale 
de informare ale Parlamentului (OTIP), în 
săptămâna deschiderii parlamentare, din 
perioada 14-18 septembrie curent.

Totodată, circa 180 de mii de vizitatori unici 
au urmărit evenimentele online, lansate de 
instituție, pe conturile oficiale de pe rețelele de 
socializare.

În premieră, Parlamentul a tradus și oferit 
vizitatorilor online Declarația Universală 
privind Democrația, adoptată de Uniunea 
Interparlamentară (UIP) în 1997, textul căreia 
este disponibil doar în limbile engleză și 
franceză.

Pentru al șaselea an consecutiv, Parlamentul Republicii Moldova desfășoară, către Ziua Internațională a Democrației, sărbătorită anual la 15 septembrie,  
acțiuni care se încadrează în eforturile instituției de transparentizare a activității și promovare a accesibilității.

Sesiunea de toamnă 2020

Săptămâna deschiderii parlamentare

https://www.facebook.com/watch/?v=406571290329363
https://www.facebook.com/watch/?v=406571290329363
https://multimedia.parlament.md/saptamana-deschiderii-parlamentare-la-final/
https://multimedia.parlament.md/saptamana-deschiderii-parlamentare-la-final/
https://multimedia.parlament.md/saptamana-deschiderii-parlamentare-la-final/
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Procesul de dialog în cadrul Grupului de lucru 
privind asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia 
continuă să aducă rezultate concrete. După 
mai multe ședințe organizate în mediul online, 
pe 22 septembrie membrii Grupului de lucru 
Parlamentar privind Găgăuzia s-au întrunit 
cu succes în ședință offline. Ședința formală 
s-a desfășurat la Comrat la care au participat 
membrii Grupului, deputați ai Parlamentului 
Republicii Moldova și Adunării Populare a 
Găgăuziei, și experți ai Organizației Inițiativa 
privind gestionarea crizelor (CMI).

Dialog

Evenimente online

Președintele Parlamentului, Zinaida 
Greceanîi, a participat la Dialogul 
de nivel înalt dedicat autonomiei 
funcționale ca strategie de guvernare 
incluzivă. 

Secretarul General al 
Parlamentului Republicii 
Moldova, Adrian Albu, 
a fost ales Președinte 
al Rețelei Secretarilor 
Generali ai Parlamentelor 
țărilor Parteneriatului 
Estic, pentru perioada 

1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021. 
Evenimentul a avut loc în cadrul  Reuniunii 
Secretarilor Generali ai Parlamentelor țărilor 
Parteneriatului Estic, organizat în regim online 
de Rețeaua Secretarilor Generali în colaborare cu 
Secretariatul Parlamentului Armeniei. 

Consolidarea rolului Parlamentului în 
îmbunătățirea egalității de gen în Republica 
Moldova a fost subiectul discuției online 
a Președintelui Parlamentului Zinaida 
Greceanîi cu reprezentantele de țară a 
patru agenții ONU în Moldova: Dima Al-
Khatib de la PNUD, 
Nigina Abaszada 
de la UNFPA, 
Desiree Monique 
Jongsma de la 
UNICEF și Dominika 
Stojanoska, de la UN 
Women. 

La eveniment au participat și deputații Vlad Batrîncea, Vicepreședintele Parlamentului, 
Copreședinte al Grupului parlamentar de lucru pentru Găgăuzia, precum și Igor Vremea, Inga 
Grigoriu,  Oazu Nantoi, Vladimir Mizdrenco, Elena Bacalu, Reghina Apostolova, Vladimir Vitiuc 
și Vladimir Bolea. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716094220833/with/50378062522/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716176176047
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716176176047
https://multimedia.parlament.md/secretarul-general-al-parlamentului-adrian-albu-a-fost-ales-presedinte-al-retelei-secretarilor-generali-ai-parlamentelor-tarilor-parteneriatului-estic/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715888487618
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Președinta Comisiei drepturile omului și relații 
interetnice, Doina Gherman, și membru al 
Comisiei protecție socială, sănătate și familie, 
Dan Perciun, au discutat, în format online, cu 
reprezentanți ai Consiliului Europei. Acestea 
au vizat implementarea Convenției Consiliului 
Europei privind protecția copiilor împotriva 
exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, 
denumită ”Convenția Lanzarote”. 

Întruniți într-o videoconferință cu reprezentanți ai 
Consiliului Europei, membrii Comisiei drepturile 
omului și relații interetnice au făcut o trecere în revistă 
a subiectelor de actualitate în domeniul drepturilor 
sociale. La discuții au participat vicepreședintele 
Comisiei, Ion Leucă, secretara Ivanna Koksal, membrii 
Irina Lozovan, Grigore Repeșciuc, Oazu Nantoi. 

Deputații Petru Burduja, 
vicepreședinte al Comisiei 
economie, buget și finanțe 
și Grigore Novac, membru 
al Comisiei juridice, numiri 
și imunități au participat la 
Adunarea Generală a Adunării 
Interparlamentare a Ortodoxiei. 
Reuniunea s-a desfășurat în 
format online și a întrunit 21 
de delegații oficiale ale țărilor 
membre și 5 delegații ale țărilor 
cu statut de observator. 

Evenimente online

La o nouă 
rundă de consultări 

între deputați și experți ai 
Consiliului Europei privind 
protecția copiilor împotriva 

exploatării sexuale au participat 
deputații Doina Gherman și 

Vladimir Odnostalko.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715963832046
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715963832046
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716069359866
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715993009228
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715993009228
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716006724883
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Evenimente online

Președintele Grupului de 
prietenie cu Statul Israel 
din Parlamentul Republicii 
Moldova, deputatul Vladimir 
Odnostalco a participat la 
reuniunea online a Președinților 
grupurilor de prietenie cu 
Statul Israel și cu  Președintele 
Knesset-ului Statului Israel, 
Yariv Levin, dedicată serbării 
Anului Nou 5781, conform 
calendarului evreiesc. 

Pentru prima dată în istoria 
Republicii Moldova, țara 
noastră a fost vizitată, în 
perioada 26 septembrie 
- 2 octombrie curent, 
de Președintele Uniunii 
Interparlamentare (UIP) 
– organizație globală a 
Parlamentelor naționale, care 

întrunește 179 de Parlamente și 
13 membri asociați. Președinta 
UIP, Gabriela Cuevas Barron, 
a venit în vizită, la invitația 
speakerului Zinaida Greceanîi. 

Zinaida Greceanîi și Gabriela 
Cuevas Barron au constatat un 
bun progres în dialogul dintre 
Moldova și UIP și au pledat 
pentru dinamizarea continuă a 
acestuia. 

Cartea aniversară „Celebrarea 
a 130 de ani ai Uniunii 
Interparlamentare” a fost 
prezentată în Parlament. 

Președinții și deputații 
unor Comisii parlamentare 
permanente au discutat cu 
oficialul.

Vizite în Parlament

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715983984522
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716160498061
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716160498061
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716160498061
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716160498061
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716160498061
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157716160498061
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715983984522
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Vizite în Parlament

Președintele Parlamentului Zinaida 
Greceanîi a discutat, la 4 septembrie 
curent, cu Andre Johannes Groenewald, 
Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii Africa de 
Sud în Ucraina și Ambasador nerezident 
desemnat în Republica Moldova, 
Georgia și Republica Armenia.

Perspectivele de colaborare în domeniul artei 
concertistice și promovarea artiștilor autohtoni 
pe piața muzicală europeană au fost temele 
abordate de Vicepreședintele Parlamentului, 
Vlad Batrîncea, cu reprezentanții agenției de 
impresariat „Starsarena” din Republica Federală 
Germania, în cadrul unei întrevederi care a avut 
loc în Parlament. 

Activitatea Parlamentului Republicii 
Moldova este prezentată, în mod 
sintetic, în cadrul unui parteneriat 
stabilit între Direcția generală 
comunicare și relații publice a 
Secretariatului Paramentului cu 
publicația Comisiei Naționale a 
Pieței Financiare (CNPF) – ziarul 
”Capital Market”.  Digestul actelor 
legislative, dezbătute în cadrul 
comisiilor permanente și adoptate 
în cadrul ședințelor plenare de 
deputați, este publicat în paginile 
ziarului cu o periodicitate de o lună.

Comisia cultură, educație, cercetare, 
tineret, sport și mass-media a lansat 
un concurs de materiale video, cu tema  
„Contribuția limbilor străine în cariera 
de succes a tinerilor”, dedicat sărbătorii 
Ziua europeană a limbilor străine. La 26 
septembrie, în toate cele 47 de state membre 
ale Consiliului Europei, se sărbătorește 
Ziua limbilor vorbite.

Parteneriate

Concurs

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715836377058
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715838441693
https://multimedia.parlament.md/activitatea-parlamentului-reflectata-sintetic-in-cadrul-unui-parteneriat-cu-o-publicatie-periodica/
https://multimedia.parlament.md/activitatea-parlamentului-reflectata-sintetic-in-cadrul-unui-parteneriat-cu-o-publicatie-periodica/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715836377058
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• Modificarea Legii bugetului de stat pentru 
anul 2020, Legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2020,  Legii fondurilor 
Asigurării obligatorii de asistență medicală 
pentru anul 2020, aprobată în prima 
lectură; 

• Deputații au votat, în prima lectură, 
proiectul de lege pentru susținerea cadrelor 
didactice și agricultorilor, în contextul 
”COVID-19” și secetei; 

• Parlamentul a ratificat Memorandumul 
de Înțelegere dintre Republica Moldova 
și Uniunea Europeană privind asistența 
macrofinanciară în valoare de până la 100 
milioane de Euro;

• A fost ratificat Acordul-cadru de împrumut 
dintre 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”;

10
septembrie

Ședințe plenare
• Parlamentul a ratificat Acordul de 

împrumut dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Agenția Japoneză pentru 
Cooperare Internațională, precum și 
Acordul cu Guvernul Japoniei privind 
acordarea unui împrumut;

• Acordurile cu Japonia pentru modernizarea 
echipamentului de digitalizare al Bibliotecii 
Naționale,  ratificate de Parlament;

• Modificarea Codului educației, în prima 
lectură: Indemnizații pentru absolvenții 
instituțiilor de învățământ din țară și de 
peste hotare în domeniul educației;

• Modificarea Legii cu privire la veterani și a 
Legii privind protecția socială a cetățenilor 
care au avut de suferit de pe urma 
catastrofei de la Centrala atomo-electrică 
de la Cernobîl, votată în lectura I-a;

• Votat în I lectură: mijloacele de transport din 
stânga Nistrului vor putea fi înmatriculate 
până în septembrie 2022;

• Modificarea Codului transporturilor 
rutiere, votată în I lectură; 

• Parlamentul a adoptat modificări la Codul 
penal în vederea înăspririi sancțiunilor 
pentru infracțiuni de corupție;

• Două proiecte de lege în domeniul 
asigurării subvenționate în agricultură au 
fost votate, în prima lectură;

• Deputații au votat, în lectura I, proiectul de 
lege pentru modificarea Legii cu privire la 
Banca Națională a Moldovei și Legii privind 
Comisia Națională a Pieței Financiare;

• Modificarea Legii cu privire la Camera de 
Comerț și Industrie a fost votată, în prima 
lectură.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715911814958
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• Pachetul de măsuri pentru susținerea 
cadrelor didactice și agricultorilor, în 
contextul ”COVID-19” și secetei, a fost 
votat în lectura finală;

• Parlamentul a modificat Legea bugetului 
de stat pentru anul 2020,  Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
și  Legea Fondurilor asigurării obligatorii 
de asistență medicală, în lectura a doua, 
finală; 

• Toți tinerii care au absolvit instituțiile de 
învățământ din țară și de peste hotare în 
domeniul educației vor beneficia, în primii 
ani de activitate didactică, de indemnizații. 
Deputații au fost votat, în lectură finală, 
modificarea Codului educației;

• Legislativul a extins categoriile de 
beneficiari ai biletelor de tratament balneo-
sanatorial gratuite;

• Parlamentul a votat, în lectură finală, 
modificări la Codul transporturilor rutiere  
pentru a asigura transparență în sistemul 
de autorizare a transportului internațional;

• BNM va prelua de la CNPF unele competențe 
de supraveghere a sistemului financiar 
non-bancar. Deputații au votat, în lectura a 
doua, proiectul pentru modificarea Legii cu 
privire la BNM și Legii privind CNPF;

11
septembrie

Ședințe plenare
• Termenul de înmatriculare a mijloacelor de 

transport din stânga Nistrului și municipiul 
Bender, cu numere de înmatriculare 
neutre, a fost extins până la 1 septembrie 
2022;

• Modificarea Legii cu privire la Camera de 
Comerț și Industrie în vederea consolidării 
sistemului de soluționare alternativă a 
disputelor a fost votată în lectură finală;

• Parlamentul a modificat Codul fiscal și 
Codului de procedură penală, prin care 
Serviciului Fiscal de Stat îi vor fi atribuite 
anumite competențe de efectuare a 
activității speciale de investigație;

• Autoritățile publice centrale de 
reglementare vor fi excluse din categoria 
de excepții  în procesul de efectuare a 
auditului public extern. Modificarea unor 
acte legislative, inclusiv a Legii privind 
organizarea și funcționarea Curții de 
Conturi a Republicii Moldova, a fost votat 
în lectura finală;

• Parlamentul a votat, în lectură finală, 
proiectul cu privire  la Sistemul  
informațional automatizat de 
evidență a contravențiilor, a cauzelor 
contravenționale și a persoanelor care au 
săvârșit contravenții;

• Parlamentul a adoptat Legea privind 
asigurarea subvențională a riscurilor de 
producție în agricultură; 

În după-amiaza zilei de 11 septembrie 
deputații s-au întrunit într-o nouă 
ședință și au votat pentru anularea 
votării și remiterea în comisia de profil 
spre reexaminare a proiectului pentru modificarea 
Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală și Legii cu privire la protecția socială 
suplimentară a unor categorii de populație, care 
prevede că statul va oferi gratuit veteranilor de 
război prima de asigurare medicală obligatorie.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715928913302
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Acoperământul
Maicii Domnului

Ziua lucrăorului
justiției

Ziua persoanelor
nevăzătoare
Ziua femeilor din
mediul rural

Ziua mondială
pentru eradicarea
sărăciei

Ziua poștei

Ziua internațională
a persoanelor în
etate
Ziua muzicii

6 7 8 9 10 11

MAR MIE JOI VIN SÂM DUM

Hramul orașului
Chișinău

Ziua pedagogului Ziua mondială a
sănătății mentale

Ziua internațională
a non-violenței

Ziua mondială a
audiovizualului

Ziua
automobilistului

Ziua mondială a
orașelor

Ziua lucrăorului din 
transportul auto și 
gospodăria drumurilor

Ziua ONU

Ziua mondială IT


