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ORDINEA DE ZI  

a ședințelor în plen ale Parlamentului  
din 11 - 12 februarie 2021 

 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00 
 

 

raport 
distribuit 

deputaților 
 

1 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 
 

2 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii 
Moldova nr.443/2004 (art.2191) 
nr. 480 din 01.12.2020                                 

Lege organică 

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Justiției) 
        Raportor - Comisia juridică numiri și imunități 
    Coraportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în 
transporturi 
nr. 456 din 19.11.2020                                       UE 

Lege organică       
          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Economiei și  
                                Infrastructurii) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
   Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană 

   

   

 4 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea 
Parlamentului nr.122/2020 privind instituirea Comisiei speciale pentru 
elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030 
nr. 20 din 01.02.2021 

          Inițiator   -  deputatul A.Oleinic 
       Raportor - Comisia specială pentru elaborarea Strategiei  
                               naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

5 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 
 

6 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                                                                                                                 lectura II 

Lege organică 

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

7 Legea nr.237 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte 
normative (Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica 
Moldova – art3, 33, 34, ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova 
nr.218/2008 - art.333, 334) 
nr. 111 din 21.01.2021                                                                               reexaminare 
Lege organică       
          Inițiator    -  Președintele Republicii Moldova  
        Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine  
                              publică     
    Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: referitor la proiectul de lege nr. 399 din 24.09.2020 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

8 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru 
evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului 
Nistru 
nr. 17 din 27.01.2021                                       

          Inițiatori   -  deputații R.Mudreac, C.Furculiță, M.Paciu     
        Raportor - Comisia juridică numiri și imunități 

   

   

 9 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului 
Republicii Moldova cu privire la impactul curent și viitor al construcțiilor 
hidroenergetice de pe fluviul Nistru și neadmiterea unei catastrofe 
ecologice iminente 
nr. 21 din 02.02.2021 

          Inițiatori  -  deputații V.Ivanov, V.Vitiuc, M.Tauber, Ig.Himici, D.Ulanov,  
                                 S.Sîrbu 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

10 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 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

11 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.219/2018 cu privire la 
Inspectoratul General de Carabinieri 
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 
 

12 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la teatre, circuri 
și organizații concertistice nr. 1421 din 31 octombrie 2002 (art.19, 20, 21, 
22, 23) 
nr. 16 din 27.01.2021                                       

Lege organică       

          Inițiatori   -  deputații V.Năstase, M.Ciobanu 
        Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                               și mass-media 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (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 
 

14 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 
 

15 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 – 
art.4, 78; Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 
demnitate publică – art.23; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică 
și statutul funcționarului public – art.59, 64; ș.a) 

nr. 221 din 04.06.2020                                                                                                                  lectura II                                                       
 Lege organică          
           Inițiator   -  deputatul Ig.Munteanu 
        Raportor - Comisia de control al finanțelor publice 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

16 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 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

17 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru 
identificarea masurilor urgente privind depășirea crizei sanitare 
provocate de COVID-19 
nr. 466 din 26.11.2020                                 

          Inițiatori  -  deputații P.Filip, D.Diacov, S.Rotundu, L.Guzun,  
                              Gh.Buza, N.Ciubuc, R.Rebeja, A.Jizdan 
        Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

18 Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea 
Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de 
sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 
nr. 108 din 06.03.2020                                                                                                                      

          Inițiatori  -  deputații A.Candu, S.Sîrbu, V.Cebotari, E.Graur,  
                                C.Padnevici, G.Repeșciuc, Gh.Brașovschi 
        Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                               și mass-media 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

19 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       
          Inițiatori   -  deputații V.Roșca, S.Litvinenco 
        Raportor - Comisia juridică numiri și imunități 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

20 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 38 din Regulamentul 
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 
nr. 205 din 22.05.2020                                                                                                                 

Lege organică                                                                                       

          Inițiatori   -  deputații S.Litvinenco, V.Pâslariuc 

       Raportor  -  Comisia juridică numiri și imunități 
   

   

 21 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea privind 
fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149/2006 – art.33; Codul 
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.405) 
nr. 351 din 28.07.2020                                                                                                                   lectura II                             

 Lege organică          
           Inițiator   -  deputatul N.Ciubuc 
        Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională 
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 22 Audieri parlamentare referitor la cauza penală privind concesionarea 
Aeroportului Internațional Chișinău și a procesului de reziliere a 
contractului cu SRL ”Avia Invest”. 
     Raportori - Procuratura Generală a Republicii Moldova 
                             Ministerul Justiției 
                             Agenția Proprietății Publice 

   

   

 23 Audieri parlamentare referitor la executarea Hotărârii Parlamentului 
privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de 
organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății 
publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și 
desfășurare a privatizării Î.S. ”Compania Aeriană ”Air Moldova” 
     Raportori - Procuratura Generală a Republicii Moldova 
                             Centrul Național Anticorupție 
                             Agenția Proprietății Publice 

   

   

 24 ÎNTREBĂRI 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


