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                                                                                                                                       proiect 

SUPLIMENT  
la Ordinea de zi  

a ședințelor în plen ale Parlamentului  
din 12 - 19 martie 2021 

 
 1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la 

instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și 
modificarea unor acte normative  
nr. 62 din 10.03.2021 

Lege organică       
             Inițiatori - deputații Z.Greceanîi, V.Batrîncea, C.Furculiță, A.Răileanu,  
                                  P.Burduja, I.Grosu, V.Bolea, P.Filip, V.Vitiuc, D.Ulanov,  
                                  A.Candu 
          Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

2 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative 
(Legea apelor nr.272/2011 – art.291; Legea nr.436/2006 privind 
administrația publică locală – art.14; ș.a.) 
nr. 448 din 12.11.2020 

Lege organică       
             Inițiatori - deputații A.Slusari, M.Ciobanu, V.Năstase, D.Plîngău,  
                                  S.Macari, I.Munteanu, I.Grigoriu, C.Moțpan, A.Spătaru,  
                                  L.Vovc    
          Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13 decembrie 2013 
nr. 462 din 24.11.2020                                 

Lege organică       

             Inițiatori - deputații V.Năstase, I.Grigoriu, S.Macari                          
          Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr.57/2006 
(art.32, 321, 322, ș.a.) 
nr. 524 din 18.12.2020  

Lege organică       
             Inițiator - Guvernul  (responsabil - Ministerul Agriculturii,  
                                 Dezvoltării Regionale și Mediului) 
          Raportor - Comisia agricultură și dezvoltare regională 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

5 Proiectul de lege cu privire la importul unui instrument muzical 
nr. 33 din 17.02.2021 

Lege organică       
            Inițiatori - deputații M.Babuc, N.Țurcan, V.Năstase, R.Rebeja,  
                                 V.Pâslariuc, A.Lebedinschi 
          Raportor - Comisia economie, buget și finanțe  

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 
privind finanțele publice locale (art.5) 
nr. 254 din 17.06.2020   

Lege organică       
            Inițiatori - deputații P.Frunze, V.Roșca, L.Carp 
          Raportor - Comisia administrație publică  

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

7 Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.288/2016 
privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne (art.11, 121, 19, ș.a.) 
nr. 511 din 10.12.2020  

Lege organică       
            Inițiatori - deputații A.Lebedinschi, F.Gagauz 
          Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine  
                                publică  

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

8 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții 
Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de 
contencios administrativ 
nr. 420 din 08.10.2020 

          Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Tamara Chișca-Doneva 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

9 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții 
Supreme de Justiție, președinte al Colegiului penal  
nr. 421 din 08.10.2020 

         Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Nadejda Toma 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

10 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de 
judecător la Curtea Supremă de Justiție 
nr. 498 din 08.12.2020                                 

         Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Oxana Robu 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

11 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de 
judecător la Curtea Supremă de Justiție  
nr. 499 din 08.12.2020                                 

         Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Anatolie Minciuna 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

12 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la 
Curtea Supremă de Justiție 
nr. 501 din 08.12.2020                                

         Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Ghenadie Plămădeală 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

13 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de 
judecător la Curtea Supremă de Justiție 
nr. 500 din 08.12.2020                                 

         Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Nicolae Șova 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

14 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de judecător al Curții Supreme 
de Justiție 
nr. 293 din 02.07.2020  

         Inițiator   -  deputatul V.Bolea 

       Raportor -  Comisia juridică, numiri și imunități 
Notă: Viorica Puica 
          exclus de pe ordinea de zi a ședințelor în plen din 16.07.20; 20.07.20 

   

   

 15 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2018 al Curții de Conturi 
asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a 
patrimoniului public și Raportul anual 2019 al Curții de Conturi asupra 
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a 
patrimoniului public 
nr. 30 din 11.02.2021 

              Inițiator - deputatul Ig.Munteanu 
          Raportor - Comisia de control al finanțelor publice  
Curtea de Conturi  
Raportul anual 2018 asupra administrării resurselor financiare publice și 
patrimoniului public 
nr. 1640 din 13.09.2019 

Curtea de Conturi  
Raportul anual 2018 asupra administrării resurselor financiare publice și 
patrimoniului public 
nr. 2165 din 15.09.2020 

   

   

 16 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de 
Conturi pe anul 2019 
nr. 31 din 11.02.2021 

              Inițiator - deputatul Ig.Munteanu 
          Raportor - Comisia de control al finanțelor publice  
Curtea de Conturi  
Raportul de acivitate al Curții de Conturi pe anul 2019 
nr. 1130 din 30.04.2020 

   

   

 17 Audieri parlamentare privind situația de la complexul sportiv ”Chișinău 
Arena” 
       Raportori - Ministerul Economiei și Infrastructurii 
                               Agenția Proprietății Publice                            
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