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proiect
SUPLIMENT

la Ordinea de zi
a ședințelor în plen ale Parlamentului

din 16 - 24 decembrie 2020

raport
distribuit

deputaților

1 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
nr. 473 din 01.12.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiator   -  Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății, Muncii și
                               Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport

distribuit
deputaților

2 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
anul 2021
nr. 474 din 01.12.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiator   -  Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății, Muncii și
                               Protecției Sociale)

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021

nr. 475 din 01.12.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiator   -  Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea

nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.6, 71, 10; Legea
nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.91, 11; ș.a.)
nr. 476 din 01.12.2020 Politica bugetar-fiscală și vamală! lectura II
Lege organică
         Inițiator   -  Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport

distribuit
deputaților

5 Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII
din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei
(Găgăuz-Yeri)
nr. 328 din 16.07.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiatori  -  deputații V.Batrîncea, C.Furculiță, F.Gagauz, I.Koksal,
                                A.Suhodolski, V.Mizdrenco

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
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raport
distribuit

deputaților

6 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală - art.1, 2, 5; Legea
nr.435/2006 prind descentralizarea administrativă - art.4)
nr. 329 din 16.07.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiatori  -  deputații V.Batrîncea, C.Furculiță, F.Gagauz, I.Koksal,
                               A.Suhodolski, V.Mizdrenco

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport

distribuit
deputaților

7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din
27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a
Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18)
nr. 330 din 16.07.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiatori  -  deputații V.Batrîncea, C.Furculiță, F.Gagauz, I.Koksal,
                                A.Suhodolski, V.Mizdrenco

Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport

distribuit
deputaților

8 Proiectul de lege pentru completarea articolului 181 al Legii nr.1456/1993 cu
privire la activitatea farmaceutică
nr. 69 din 24.02.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiatori  - deputații V.Odnostalco, A.Darovannaia, A.Pilipețcaia, P.Burduja,
                                  O.Teterea, V.Mizdrenco, A.Suhodolski, C.Tatarlî, V.Evtodiev,
                                  I.Koksal, M.Paciu, A.Jolnaci, M.Radvan

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport

distribuit
deputaților

9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul
public de pensii (art.41, 42)
nr. 502 din 10.12.2020
Lege organică
         Inițiatori   -  deputații V.Odnostalco, A.Darovannaia, A.Jolnaci,
                                F.Gagauz, V.Mizdrenco, V.Evtodiev, P.Burduja, C.Furculiță
       Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2016  cu  privire  la
organizarea activității notarilor (art.24, 25, 47, ș.a.)
nr. 485 din 03.12.2020
Lege organică

Inițiator   -  deputatul V.Bolea
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxei de
stat nr.1216/1992-art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății
pentru servicii notariale nr.271/2003-art.9, 12)
nr. 395 din 21.09.2020
Lege organică

Inițiator  -  deputatul V.Bolea
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
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raport
distribuit

deputaților

12 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
nr.149/2019  privind componența numerică și nominală a Biroului
permanent al Parlamentului
nr. 493 din 04.12.2020

Inițiator  -  deputatul A.Candu
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură civilă nr.225/2003 – art.236, 389; Codul administrativ
nr.116/2018 – art.226, 240; ș.a.)
nr. 488 din 04.12.2020
Lege organică

Inițiator  -  deputatul V.Bolea
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

14 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.39/1994
despre statutul deputatului în Parlament
nr. 513 din 11.12.2020
Lege organică

Inițiator  -  Președintele Republicii Moldova
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

15 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat
nr.1216/1992
nr. 55 din 14.02.2020
Lege organică

Inițiatori -  deputații O.Savva, V.Bolea
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

16 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice
nr.241/2007
(art.2, 3, 7, ș.a.)
nr. 360 din 10.08.2020 UE lectura II
Lege organică

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

raport
distribuit

deputaților

17 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998
privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș”
nr. 387 din 11.09.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații F.Gagauz, V.Batrîncea, C.Furculiță, V.Golovatiuc,
                                 I.Koksal, A.Suhodolski

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport

distribuit
deputaților

18 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la
comerțul interior (art.1, 3, 4 ș.a.)
nr. 426 din 19.10.2020 lectura II

Inițiator  -  Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
                                Infrastructurii)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
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raport
distribuit

deputaților

19 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 84 din Legea insolvabilității
nr.149/2012
nr. 506 din 10.12.2020
Lege organică

Inițiator   -  Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
                                Infrastructurii)

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
20 Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul

Republicii Moldova
nr. 477 din 01.12.2020 lectura II
Lege organică
         Inițiatori   - deputații B.Țîrdea, A.Lebedinschi, V.Bolea, V.Batrîncea
        Raportor - Comisia juridică numiri și imunități

21 Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1,
4, 5, ș.a.)
nr. 460 din 23.11.2020 lectura II
Lege organică

în lectura a doua comasat cu:
Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 17)
nr. 228 din 09.06.2020
         Inițiatori   - deputații B.Țîrdea, Vasile Bolea, A.Lebedinschi

Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
22 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul

privind ordinea transmiterii substanțelor narcotice, psihotrope și
precursorilor lor, a armelor de foc, principalelor lor componente,
munițiilor, substanțelor și dispozitivelor explozive, care constituie
corpuri delicte în cauzele penale, semnat la 11 octombrie 2017
nr. 245 din 12.06.2020
Lege organică

Inițiator  - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
                                  Afacerilor Interne)
       Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit

deputaților

23 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul
privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-
membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării
administrării fiscale
nr. 483 din 03.12.2020
Lege organică

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

deputaților

24 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind supravegherea de stat
a sănătății publice nr.10/2009 (art.55)
nr. 418 din 08.10.2020 lectura II
Lege organică

Inițiatori   -  deputații A.Slusari, D.Plîngău, L.Vovc
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

25 Proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Legea cu privire
la sistemul public de pensii nr.156 din 14 octombrie 1998
nr. 282 din 30.06.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații M.Tauber, R.Apostolova, V.Ivanov
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

26 Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.1585 din 27
februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
(art.7, 12, 13)
nr. 115 din 10.03.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații R.Glavan, R.Rebeja, N.Ciubuc, E.Bacalu,
                                 Ig.Vremea, E.Nichiforciuc, Gh.Verdeș
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

27 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.142, 19, 191;
Legea nr.552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.112;
Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior-art.3)
nr. 312 din 09.07.2020 lectura II
Lege organică

Inițiatori   -  deputații V.Ivanov, R.Apostolova, Ig.Himici, V.Vitiuc,
                                 V.Fotescu, D.Ulanov, P.Jardan
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

28 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
nr.1409/1997 cu privire la medicamente – art.3, 6, 61, 62; Legea nr.1456/1993
cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 20, 203)
nr. 302 din 06.12.2019 lectura II
Lege organică

Inițiatori   -  deputații  R.Glavan, E.Bacalu, S.Sîrbu
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

29 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova – art. 3, 33, 34,
ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 - art.333, 334)
nr. 399 din 24.09.2020 lectura II
Lege organică

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

raport
distribuit

deputaților

30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.219/2018 cu privire la
Inspectoratul General de Carabinieri
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nr. 468 din 26.11.2020
Lege organică

Inițiatori  - deputații V.Bolea, A.Suhodolski, O.Savva, N.Pascaru,
                               P.Burduja, C.Tatarlî, M.Radvan, B.Țîrdea
        Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
                            publică

raport
distribuit

deputaților

31 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul muncii al
Republicii Moldova nr.154/2003 - art.139; Legea salarizării nr.847/2002 –
art.15; Legea salarizării în sectorul bugetar nr.270/2018 – art.18)
nr. 213 din 01.06.2020 lectura II
Lege organică

Inițiator   -  deputatul L.Vovc
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

32 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri
destinate agriculturii rămân în proprietatea statului
nr. 465 din 25.11.2020
Lege organică

Inițiatori  - deputații R.Mudreac, O.Lipskii, P.Burduja, C.Furculiță
        Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

raport
distribuit

deputaților

33 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Autoritatea
Națională de Integritate nr.132/2016 (art.32, 36, 40, ș.a.)
nr. 495 din 04.12.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații A.Labuneț, N.Pascaru, A.Suhodolski, A.Jolnaci,
                                 O.Savva, V.Evtodiev, G.Para, G.Novac, A.Lebedinski,
                                 A.Dolință, F.Gagauz
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

34 Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016
privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat
nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015
nr. 491 din 04.12.2020
Lege organică

Inițiatori   -  deputații P.Burduja, B.Țîrdea, V.Golovatiuc, C.Furculiță
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe


