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proiect
Ordinea de zi

a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 9 - 16 aprilie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit

deputaților

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr.1543/1998 (art.14, 15, 151, ș.a.)
nr. 508 din 10.12.2020 lectura II
Lege organică

Inițiator  - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și
                                Cadastru)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport

distribuit
deputaților

2 Proiectul de lege cu privire la grupurile de acțiune locală
nr. 523 din 18.12.2020 lectura II
Lege organică
               Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
                                  Dezvoltării Regionale și Mediului)

Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport

distribuit
deputaților

3 Proiectul de lege cu privire la blocul locativ din strada Alba Iulia nr.91/3,
mun. Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei
de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl
nr. 82 din 23.03.2021
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Odnostalco, C.Furculiță, A.Darovannaia,
                                F.Gagauz, G.Vartanean, A.Răileanu, N.Țurcan, V.Batrîncea,
                                R.Mudreac, A.Nesterovschi, V.Mizdrenco, A.Usatîi, M.Paciu,
                                B.Țîrdea, A.Dolință, G.Novac

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport

distribuit
deputaților

4 Proiectul  de  lege  privind  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. 91 din 30.03.2021
Lege organică

Inițiatori - deputații P.Burduja, C.Furculiță, G.Vartanean, B.Țîrdea,
                                N.Țurcan

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
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raport
distribuit

deputaților

5 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1435/2002
pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele
naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și
Căușeni și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi (art.1, 2)
nr. 87 din 25.03.2021
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Evtodiev, M.Paciu, A.Jolnaci, Gr.Novac,
                                N.Țurcan, C.Furculiță, B.Țîrdea
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit

deputaților

6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1435/2002 pentru
compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale
utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai
satului Varnița din raionul Anenii Noi (art.1)
nr. 13 din 26.01.2021
Lege organică

Inițiator  - deputatul A.Slusari
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit

deputaților

7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul  unitar  de
salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23 noiembrie 2018 (art.10, 12) și
Legii salarizării nr.847 din 14 februarie 2002 (art.21, 23)
nr. 436 din 03.11.2020
Lege organică

Inițiatori  -  deputații V.Năstase, D.Plîngău, L.Vovc, Ch.Moțpan,
                                 S.Macari, Ig.Munteanu
        Raportor -  Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007
(art.161, 17)
nr. 49 din 03.03.2021 lectura II
Lege organică
          Inițiatori  - deputații V.Bolea, R.Mudreac, E.Dolință, C.Furculiță
       Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

9 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind piața
produselor petroliere nr.461 din 30 iulie 2001 (art.4, 13, anexa nr.1)
nr. 17 din 29.01.2020                                                                                                 lectura II
Lege organică

Inițiator   -  deputatul A.Oleinic
        Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe
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raport
distribuit

deputaților

10 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
(Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități –
art.17; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.240)
nr. 71 din 15.03.2021
Lege organică

Inițiatori  -  deputații V.Odnostalco, A.Darovannaia, N.Țurcan,
                                 A.Lebedinschi, A.Dolință, B.Țîrdea, C.Furculiță,
                                 A.Pilipețcaia, I.Lozovan, M.Radvan, I.Koksal, V.Batrîncea,
                                 G.Novac
        Raportor -  Comisia protecție socială, sănătate și familie
    Coraportor -  Comisia juridică, numiri și imunități

11 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea circumstanțelor presupusei răpiri a ex-judecătorului ucrainean,
Mykola Chaus
nr. 100 din 07.04.2021

Inițiatori - deputații A.Lebedinschi, Gr.Novac, V.Odnostalco,
                                    V.Batrîncea, B.Țîrdea, C.Furculiță, P.Burduja
           Raportor - Comisia juridică,  numiri și imunități

raport
distribuit

deputaților

12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – Anexa nr.1; Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică
– art.7, 48, 49, 50; Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale-art.7, 63,
64)
nr. 249 din 04.11.2019
Lege organică

Inițiator   -  deputatul Ig.Munteanu
        Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

13 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017
cu privire la Guvern
nr. 58 din 09.03.2021
Lege organică

Inițiatori  -  deputații, A.Candu, Gh.Verdeș, V.Cebotari
        Raportor -  Comisia politică externă și integrare europeană
    Coraportor -  Comisia economie, buget și finanțe
                               Comisia juridică,  numiri și imunități

14 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea cu
privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104/2002 – art.43; Codul muncii
al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.78, 1261; ș.a.)
nr. 338 din 17.07.2020
Lege organică

Inițiatori  -  deputații E.Bacalu, E.Graur, C.Padnevici, A.Candu
        Raportor -  Comisia protecție socială, sănătate și familie
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15 Proiectul de lege privind acordarea, cu titlu de excepție,  a  dreptului  la
pensie anticipată pentru limită de vârstă
nr. 255 din 17.06.2020
Lege organică

Inițiatori  -  deputații A.Candu, C.Padnevici, O.Sîrbu, An.Agache,
                                 G.Repeșciuc, V.Cebotari, V.Bîtca, E.Bacalu, S.Sîrbu,
                                 Gh.Brașovschi

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
16 Curtea de Conturi

Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019
nr. 1130 din 30.04.2020

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

17 ÎNTREBĂRI


