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BULETIN
Sesiunea de primăvară a Parlamentului  

va începe pe data de 1 februarie 2021. 
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, 

a semnat, la 20 ianuarie 2021, dispoziția 
de convocare a Parlamentului în sesiunea 

ordinară de primăvară.

În anul 2020, Parlamentul de legislatura a X-a 
a adoptat 259 de acte legislative. Din totalul 
actelor, 210 au fost legi, iar 49 – hotărâri.

Deputații au înaintat 336 de proiecte din cele 
533 de inițiative legislative înregistrate în 
anul 2020.

Biroul permanent al Parlamentului  
a adoptat 29 de hotărâri.
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PROCESUL LEGISLATIV

În anul 2020, cele 11 comisii permanente 
ale Parlamentului de legislatura a X-a 
s-au întrunit în 284 ședințe, dintre care 
185 – în sesiunea de primăvară și 99 – în 
sesiunea de toamnă.

https://multimedia.parlament.md/bilant-statistic-biroul-permanent-al-parlamentului-a-adoptat-29-de-hotarari-in-2020-2/
https://multimedia.parlament.md/bilant-statistic-in-2020-in-parlament-au-fost-inregistrate-533-de-initiative-legislative-2/
https://multimedia.parlament.md/peste-500-de-rapoarte-si-corapoarte-dar-si-1-215-de-avize-au-fost-prezentate-de-comisiile-parlamentare-permanente-in-anul-trecut/
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Fiecare al patrulea deputat în Parlamentul 
de Legislatura a X-a este femeie. În actuala 
componență a Legislativului Republicii 
Moldova sunt 26 de deputate, inclusiv 
Președintele forului legislativ. Din cele 11 
comisii parlamentare permanente, 3 sunt 

conduse de femei: Comisia politică externă 
și integrare europeană – președinta Violeta 
Ivanov, Comisia drepturile omului și relații 
interetnice – președinta Doina Gherman, 
Comisia mediu și dezvoltare regională – 
președinta Marina Tauber.

VIZITE EXTERNE

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi, împreună cu alți deputați, a participat la  
Mitingul-requiem dedicat Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului. 

COMEMORARE

Oficiile teritoriale de informare ale Parlamentului 
(OTIP) s-au aliniat la acțiunile desfășurate în contextul 
Săptămânii Memoriei Holocaustului, în perioada  
25-31 ianuarie. 

https://multimedia.parlament.md/bilant-statistic-ponderea-deputatelor-in-parlamentul-republicii-moldova-este-in-crestere/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718059212757
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718059212757
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718066514551?fbclid=IwAR1JnuevOvLWoqw8m8gRHkd6iwDneMmdE5NP-oLOWjaBvrZDiE5Ys_vQy_c
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718066514551?fbclid=IwAR1JnuevOvLWoqw8m8gRHkd6iwDneMmdE5NP-oLOWjaBvrZDiE5Ys_vQy_c
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718066514551?fbclid=IwAR1JnuevOvLWoqw8m8gRHkd6iwDneMmdE5NP-oLOWjaBvrZDiE5Ys_vQy_c
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718066514551?fbclid=IwAR1JnuevOvLWoqw8m8gRHkd6iwDneMmdE5NP-oLOWjaBvrZDiE5Ys_vQy_c
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Speakerul Zinaida Greceanîi s-a întâlnit cu 
ambasadorul Ungariei, Sándor Szabó

Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a 
discutat telefonic cu Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Turcia, Mustafa Şentop. 
Au fost abordate aspecte privind cooperarea între 
Republica Moldova și Republica Turcia, inclusiv 
la nivelul instituțiilor legislative și în cadrul 
organizațiilor interparlamentare regionale și 
internaționale. 

V i c e p r e ș e d i n t e l e 
Parlamentului Republicii 
Moldova, Vlad Batrîncea 
a discutat cu ambasadorul 
Poloniei în țara noastră, 
Bartłomiej Zdaniuk. 

VIZITE ÎN PARLAMENT

Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere 
cu Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Republicii Turcia 
în Republica Moldova, Gürol 
Sökmensüer. 

VIZITE EXTERNE

O delegație a Parlamentului Republicii Moldova a monitorizat alegerile 
pentru Majilis – camera inferioară a Parlamentului din Kazahstan, din 
10 ianuarie 2021. Din delegație au făcut parte Vasile Bolea, președintele 
Comisiei juridice, numiri și imunități și Vladimir Odnostalco, 
vicepreședinte al Comisiei protecție socială, sănătate și familie.  

VIZITE EXTERNE

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717991304763
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717989757071
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717975243146
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717964285481
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717964285481
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717837928827
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717837928827
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717837928827
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Delegația Parlamentului Republicii Moldova a participat 
la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) care s-a desfășurat în perioada  
25-28 ianuarie, la Strasbourg. Din delegație au făcut 
parte vicepreședinții Parlamentului Vlad Batrîncea  – 
președintele delegației și Mihail Popșoi  – membru al 
delegației. De asemenea, deputații Gaik Vartanean, secretar 
al Comisiei politică externă și integrare europeană, Liviu 
Vovc, secretar al Comisiei protecție socială, sănătate și 
familie și Monica Babuc, membru al Comisiei cultură, 
educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Delegația Parlamentului Moldovei s-a întâlnit  
cu Pierre-Alain Fridez, coraportorul APCE  
pentru țara noastră. 

Deputații Nicolae Pascaru, membru 
al Comisiei drepturile omului și 
relații interetnice, și Marina Radvan, 
membră a Comisiei cultură, educație, 
cercetare, tineret, sport și mass-
media au participat, în perioada 7-12 
ianuarie curent, la monitorizarea 
alegerilor prezidențiale anticipate 
din Republica Kârgâză. 

În marja sesiunii de iarnă a 
Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE), Vicepreședintele 
Parlamentului, Vlad Batrîncea, a 
avut o întrevedere cu Secretarul 
General al Consiliului Europei, 
Marija Pejcinovic Buric. 

VIZITE EXTERNE

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718031142973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718031142973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718031142973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718031142973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718031142973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718031142973
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717838043827
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MAR MIE JOI VIN SÂM DUM

Ziua mondială a 
zonelor umede 
Ziua europeană a 
siguranţei pe Internet

Ziua autonomiei 
locale și a lucrătorului 
din administraţia 
publică locală 

Ziua mondială de luptă 
împotriva cancerului 

Ziua mondială fără 
telefon mobil 

Ziua europeană a 
numărului unic de 
urgenţă „112” Ziua mâinii roșii 
Ziua internaţională a 
femeilor din domeniul 
științei (ONU) 

Ziua dragostei și a 
bunăvoinţei – 
Dragobete  

13

Ziua comemorării
celor căzuţi în 
războiul din 
Afganistan 

Ziua mondială a 
Radioului 

Ziua mondială a 
echităţii sociale 

Ziua mondială a 
Organizațiilor 
Neguvernamentale – 
ONG (ONU) 

Ziua comemorării lui 
Grigore Vieru 

Ziua mondială a 
limbii materne 
Ziua internaţională a 
ghizilor de turism 

Ziua internaţională a 
îndrăgostiţilor 


