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BULETIN
Parlamentul și-a aprins
luminile de sărbătoare.
La 14 decembrie a fost
dat start sezonului
sărbătorilor de iarnă,
au fost aprinse sute
de luminițe pe bradul
instituției și în scuarul
din fața clădirii.

Au fost selectați învingătorii concursului de colinde și urături, organizat de Parlament. Fanfara
Poliției de Frontieră a devenit câștigătoarea concursului de urături și colinde, organizat în premieră,
online, de către Parlamentul Republicii Moldova. Colindul acestora a înregistrat cele mai multe
vizualizări – 944 de mii. La categoria copii – învingătoare este Victoria Lunga din orașul Lipcani,
raionul Briceni, care a acumulat 44,8 mii de vizualizări.

Sărbători mai frumoase
pentru beneficiarii
Centrului de plasament
de la Cocieri, datorită
unei donații din partea
Parlamentului.
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Parlamentul s-a aliniat la Campania
”Nedetectabil=Netransmisibil” (N=N)
prilejuită de Ziua mondială pentru
combaterea HIV/SIDA

Oficiile teritoriale de informare ale
Parlamentului (OTIP) au organizat mai multe
activități de sensibilizare a comunităților
asupra violenței în familie.

2

BULETIN / decembrie

Evenimente online
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
a avut o întrevedere online cu Olivér Várhelyi,
Comisarul european pentru vecinătate și extindere.

Deputatul Alexandru Jizdan a participat la
Reuniunea Comitetelor Adunării Parlamentare a
GUAM. Evenimentul a avut loc în format online.

Deputatul Petru Burduja, vicepreședintele
Comisiei economie, buget și finanțe a participat
la Reuniunea online a Plenului Parlamentar al
Comunității Energetice.
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Vicepreședintele
Parlamentului,
Vlad
Batrîncea, șeful Delegației Republicii
Moldova la Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei (APCE) a participat
la Conferința internațională ”70 de
ani ai CEDO, 25 de ani de la aderarea
Republicii Moldova la Consiliul Europei –
implementarea standardelor CoE la nivel
național”, desfășurată la 8 decembrie curent,
în regim online. La conferință a participat
și Doina Gherman, președinta Comisiei
parlamentare drepturile omului și relații
interetnice.

Deputatul Liviu Vovc a participat la reuniunea
online a Comisiei pentru afaceri juridice şi
drepturile omului a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei.
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Evenimente online
Șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova
la Uniunea Interparlamentară, Victor Bologan a
participat la webinarul ”Economia globală postCOVID-19: elaborarea unor politici comerciale
durabile pentru sprijinul luptei împotriva sărăciei’’.

Șeful delegației Parlamentului la Adunarea
Parlamentară EURONEST, deputatul Petru
Burduja a participat la Reuniunea Biroului AP
EURONEST.

Informația despre alegerile prezidențiale din
Republica Moldova a fost prezentată la Reuniunea
Comisiei de monitorizare a APCE. La reuniune au
participat vicepreședintele Parlamentului Mihai
Popșoi și deputatul Gaik Vartanean.
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Adunarea Parlamentară a Republicii
Moldova și a Republicii Polone s-a întrunit,
la 14 decembrie 2020, în cea de-a VI-a
Sesiune, în regim online. Reuniunea a fost
prezidată de cei doi copreședinți ai Adunării
Parlamentare – deputatul Chiril Moţpan și
Vicemareșalul Seimului Republicii Polone,
Ryszard Terlecki.

Deputatul Nichita Țurcan, membru al
Comisiei cultură, educație, cercetare,
tineret, sport şi mass-media a participat
la conferința internațională cu genericul
„Tineretul împotriva glorificării nazismului”,
organizată
de
Consiliul
Adunării
Interparlamentare a Comunității Statelor
Independente (AIP CSI), cu sediul la Sankt
Petersburg, Federația Rusă.
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Vizite în Parlament
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a
avut o întrevedere cu președintele Comitetului
executiv al Federației Române de Fotbal (FRF),
Răzvan Burleanu și președintele Federației
Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid
Oleinicenco la care au participat secretarul
general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu, experți
ai programului UEFA Grow, Ilya Solntsev și
Oleksandr Kucheriavyi.
Speakerul Zinaida Greceanîi a avut o
întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în
Moldova, Oleg Vasnețov.

Grupul de lucru privind
Găgăuzia, întrunit în ședință,
a fost salutat de speakerul
Zinaida Greceanîi, Bașkanul
Irina Vlah și Ambasadoarea
Suediei Anna Lyberg.

Zinaida Greceanîi a discutat cu Ministrul
Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba.
La întrevedere au participat vicepreședintele
Parlamentului, Vlad Batrîncea și ambasadorii
Ruslan Bolbocean și Marko Shevchenko.
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Ședințe plenare
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•

•

•

•

În plenul Parlamentului au fost prezentate
rapoartele privind executarea Bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 și
a Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală în anul 2019;

•

Proiectul de modificare a Legii cu privire la
statutul judecătorului, votat în lectură finală;

•

Votat în plen: profanarea mormintelor va fi
sancționată cu amenzi de până la 47 500 de lei;

În două lecturi a fost votat proiectul de lege
pentru modificarea unor acte normative
și anume – Legii privind Serviciul de
Informații și Securitate al Republicii
Moldova, Legii privind statutul ofițerului
de informații și securitate;
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Proiectul de lege privind modificarea și
abrogarea unor acte normative (Legea
cu privire la cultură fizică și sport; Legea
cu privire la transmiterea cu titlu oneros
a unui bun imobil) a fost votat în două
lecturi;
Deputații au aprobat două proiecte
de lege care urmăresc îmbunătățirea
accesului populației la medicamente.
Proiectul de modificare a Legii cu privire la
medicamente, Legii cu privire la activitatea
farmaceutică, Legii privind evaluarea și
acreditarea în sănătate și Legii cu privire
la comerțul interior care reglementează
comerțul farmaceutic prin intermediul
unităților mobile.
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•

A fost aprobat în lectura a doua proiectul de
modificare a 5 acte normative care vizează
procedura de eliberare a legitimației și a insignei
de ales local;

•

Au fost aprobate, în lectura finală, noi măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19 printre
angajați și de susținere a mediului de afaceri;

•

Proiectul Legii cu privire la comerțul interior,
modificat;

•

Materialul lemnos destinat reconstrucției
bisericii din satul Larga, monument ocrotit de
stat, va fi scutit de plata drepturilor de import.
Proiectul de lege în acest sens a fost votat în
două lecturi;

•

Parlamentul a modificat componența unor
delegații parlamentare și comisii permanente
ale Legislativului. Totodată, Vladimir Vitiuc a
fost ales vicepreședinte al Parlamentului.
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Ședințe plenare
•

A fost aprobată Strategia națională de
prevenire și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii 20202025;

•

Parlamentul a încuviințat rețeta electronică
și ”farmaciile mobile”, cele două proiecte
fiind aprobate în lectura finală;

•

Deputații au susținut inițiativa Guvernului
privind plafonarea termenului interdicției
de a părăsi țara pentru debitor sau
reprezentantul organelor lui de conducere,
în cadrul procedurii de insolvabilitate;

•

Modificarea și completarea Codului
serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova a fost votată în lectură finală;

•

Modificările la Legea cu privire la comerțul
interior, aprobate în lectură finală;

•

Legea comunicațiilor electronice a fost
ajustată la cadrul legislativ al UE;

•

A fost modificată legislația referitoare la
controlul averii și intereselor personale;

•

Parlamentul a introdus sancțiuni pentru
acte de violență asupra medicilor și a
lucrătorilor medicali aflați în exercițiul
funcțiunii;

•

Moldova aderă la Protocolul privind
schimbul de informații în formă electronică
dintre statele membre ale CSI în scopul
efectuării administrării fiscale. Proiectul a
fost aprobat în două lecturi;

•

Legislativul a aprobat extinderea zonei
libere ”Valkaneș”;
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•

A fost depusă moțiunea de cenzură asupra
activității Guvernului;

•

Proiectul de lege pentru abrogarea Legii
din 2016 privind emisiunea obligațiunilor
de plată derivate din garanțiile de stat din
17 noiembrie 2014 și din 1 aprilie 2015,
aprobat;

•

•

•

Parlamentul a aprobat modificarea Legii
privind sistemul public de pensii, în lectura
I și II;
A fost modificată și completată Legea
privind administrația publică locală și Legea
privind descentralizarea administrativă,
precum și Legea privind organizarea
administrativ-teritorială
a
Republicii
Moldova, în lectură finală;
Proiectul de lege cu privire la funcționarea
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii
Moldova a fost votat în lectura a doua;

•

Procesul de angajare a străinilor la muncă
în Moldova va fi optimizat. Deputații au
aprobat, în lectura a doua, un proiect de
modificare a legislației;

•

Parlamentul a ratificat Instrumentul pentru
modificarea
Constituției
Organizației
Internaționale a Muncii;
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Ședințe plenare

•

Votat în două lecturi: ședințele Adunării
Generale a Notarilor și a organelor sale
colegiale vor putea fi organizate în format
de teleconferință sau videoconferință;

•

A fost modificată Legea taxei de stat;

•

Comisia de anchetă privind modul de
exploatare a substanțelor minerale utile
a fost completată cu doi noi membri
– deputații Marina Tauber și Vladimir
Mizdrenco;

•

A fost modificată componența numerică
și nominală a Biroului permanent al
Parlamentului;

•

Legea pentru modificarea unor acte
normative
(Politica
bugetar-fiscală),
Legea bugetului de stat, Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat și Legea
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, pentru anul 2021, aprobate în
lectură finală;

•

Parlamentul a aprobat, în prima lectură,
un proiect de modificare a Codului de
procedură civilă, Codului administrativ și
Codului de procedură penală;

•

•
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Ședința plenară din cadrul sesiunii
extraordinare, în care urma să fie
examinată moțiunea de cenzură asupra
activității Guvernului, nu a avut loc.
Prim-ministrul Ion Chicu a anunțat,
în dimineața zilei, demisia cabinetului
de miniștri.

24

decembrie

Satele și orașele din țară care întrunesc
condițiile climaterice, balneologice și
prezintă o importanță pentru sănătatea și
odihna populației vor putea obține statut de
stațiune balneoclimaterică. Proiect votat în
prima lectură.

•

Hotărârea cu privire la încheierea sesiunii
a doua ordinare a anului curent, aprobată.
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La Palatul Republicii din capitală s-a
desfășurat ședința solemnă comună a
Parlamentului Republicii Moldova și
Curții Constituționale pentru învestirea
Președintelui ales al Republicii Moldova,
Maia Sandu.
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