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ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului

din 16 - 24 decembrie 2020

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 12.00

raport
distribuit

deputaților

1 Proiectul de lege pentru ratificarea Instrumentului pentru modificarea
Constituției Organizației Internaționale a Muncii
nr. 381 din 08.09.2020
Lege organică
         Inițiator   -   Președintele Republicii Moldova(responsabil -
                                 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale)

Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport

distribuit
deputaților

2 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-
2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
nr. 379 din 04.09.2020

Inițiator    -  Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
        Raportor -  Comisia securitate națională, apărare și ordine
                               publică

amânat la ședința în plen a Parlamentului din 26.11.2020

raport
distribuit

deputaților

3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.436/2007 privind administrația publică locală – art.14, 43, 59; Legea
nr.158/2008 cu privire la funcția și statutul funcționarului public – art.4, 8,
11, ș.a.; ș.a.)
nr. 311 din 09.07.2020
Lege organică
         Inițiator   -   Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
        Raportor - Comisia administrație publică

raport
distribuit

deputaților

4 Proiectul  de  hotărâre  cu  privire  la  numirea  în  funcție a unui
viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (Alexandru SAVVA)
nr. 471 din 27.11.2020
         Inițiator   - deputatul V. Bolea

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
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raport
distribuit

deputaților

5 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției
și statutul polițistului nr.320/2012
nr. 142 din 27.03.2020 lectura II
Lege organică

Inițiator    -  deputatul V.Bolea
        Raportor -  Comisia securitate națională, apărare și ordine
                              publică

 amânat la ședința în plen a Parlamentului din 27.11.2020
raport

distribuit
deputaților

6 Proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de
impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru
identificarea virusului SARS-CoV-2
nr. 389 din 16.09.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații A.Candu, G.Brașovschi, E.Grețu, O.Sîrbu,
                                  G.Repeșciuc
         Raportor - Comisia  economie, buget și finanțe

amânat la ședința în plen a Parlamentului din 26.11.2020

raport
distribuit

deputaților

7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerțul interior-art.3, 211; Codul contravențional-
art.273, 402, 414)
nr. 22 din 04.02.2020
Lege organică
         Inițiator      -   deputatul A. Slusari

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor -Comisia juridică numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

8 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 390 din 17.09.2020
Lege organică

Inițiator   -   deputatul R. Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

amânat la ședința în plen a Parlamentului din 26.11.2020

9 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397 din 16
octombrie 2003 privind finanțele publice locale
nr. 262 din 19.06.2020
Lege organică

Inițiator    -  deputata I.Grigoriu
Raportor - Comisia administrație publică

10 Proiectul  de  lege  pentru  modificarea  Legii  nr.1435/2002  pentru
compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale
utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și
ai satului Varnița din raionul Anenii Noi
nr. 416 din 07.10.2020
Lege organică

Inițiator    -  deputatul A.Jizdan
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
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11 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la instituirea unor
măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea
unor acte normative nr.69 din 21 mai 2020
nr. 427 din 21.10.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații P.Filip, D.Diacov,  A.Jizdan, Gh.Buza, S.Rotundu,
                                 L.Guzun, Ig.Vremea, I.Leucă, N.Ciubuc, M.Babuc, R.Rebeja
        Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport

distribuit
deputaților

12 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru
elaborarea proiectului de lege privind votul alternativ (votul electronic)
nr. 464 din 25.11.2020

Inițiator    -  deputatul Ig. Munteanu
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

13 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Codul Penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 – art. 13414, 13415,
287, 212; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.772)
nr. 332 din 16.07.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiatori   -  deputații V.Fotescu, D.Ulanov, P.Jardan

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport

distribuit
deputaților

14 Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Parlamentului
nr.46/2019 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din
Republica Moldova și investigării fraudei bancare
nr. 104 din 04.07.2019

         Inițiatori   -  deputații D.Ulanov, M.Tauber
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal
nr.985/2002-art. 21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008-art.
632, 395, 4394, ș.a.; ; Legea cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele
alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor
nr.50/2013-art.6; Codul de executare nr.443/2004-art. 173, 174, titlul V, ș.a.)
nr. 179 din 19.08.2019

Lege organică
         Inițiatori   -  deputații D.Perciun, R.Marian

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport

distribuit
deputaților

16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.
1107/2002- art. 170; Codul familiei 1316/2000-art. 15, 38, 39, 55, 67; Legea
privind actele de stare civilă 100/2001-art. 23, 41, 42, 45)
nr. 259 din 11.11.2019

Lege organică
         Inițiator   -  deputatul D.Perciun

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
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amânat la ședința în plen a Parlamentului din 13.02.2020
exclus la ședința în plen a Parlamentului din 26.11.2020

raport
distribuit

deputaților

17 Proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului de
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003
(art.444)
nr. 334 din 16.07.2020
Lege organică
         Inițiator   -  deputații D.Ulanov, V.Fotescu, P.Jardan

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

18 Proiectul de lege privind protejarea obiectelor de infrastructură esențială
pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice
nr. 163 din 21.04.2020

Lege organică
         Inițiator   -   deputatul Ig.Munteanu
        Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine

publică
raport

distribuit
deputaților

19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (”legea
prevenției”) (Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător – art.32; Codul contravențional
nr.218/2008 – Capitolul V1)
nr. 73 din 25.02.2020

Lege organică
Inițiator    - deputatul Ig.Munteanu

        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

20 Proiectul de lege privind regimul zonelor defavorizate
nr. 243 din 12.06.2020
Lege organică
         Inițiatori   -  deputații Ig.Munteanu, A.Slusari
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit

deputaților

21 Proiectul de lege privind importul unui bun
nr. 461 din 24.11.2020
Lege organică
         Inițiatori   -  deputații O.Sîrbu, V.Cebotari

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport

distribuit
deputaților

22 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul
Parlamentului nr.797/1996 – art.492; Legea nr.435/2006 privind
descentralizarea administrativă – art.9; ș.a.)
nr. 229 din 10.06.2020
Lege organică

Inițiator   -  deputatul A.Slusari
        Raportor - Comisia administrație publică

Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
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23 Audieri parlamentare cu privire la situația critică în agricultură cauzată în
urma secetei și planul de acțiuni privind depășirea situației
      Raportor - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
                             Mediului

24 Audieri parlamentare cu privire la stabilitatea din domeniul asigurărilor
în contextul situației companiei de asigurări ”MOLDASIG” S.A.

Raportor - Comisia Națională a Pieței Financiare
25 ÎNTREBĂRI


