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ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului

din 22 - 23 aprilie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00
raport

distribuit
deputaților

1 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

2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 51 din Legea cu privire la
locuințe nr.75/2015
nr. 60 din 09.03.2021
Lege organică
          Inițiator   -  deputatul D.Perciun
       Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit

deputaților

3 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
          Inițiator   -  deputații P.Frunze, V.Roșca, L.Carp
       Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

Coraportor - Comisia administrație publică
raport

distribuit
deputaților

4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.397 din 16
octombrie 2003 privind finanțele publice locale
nr. 262 din 19.06.2020
Lege organică
          Inițiator   -  deputata I.Grigoriu
        Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

Coraportor - Comisia administrație publică
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raport
distribuit

deputaților

5 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii
sănătății nr.411/1995
nr. 59 din 09.03.2021
Lege organică
          Inițiator   -  deputatul D.Perciun
       Raportor -  Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al
Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36,
38, 381)
nr. 61 din 10.03.2021
Lege organică
           Inițiator   -  deputatul D.Perciun

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport

distribuit
deputaților

7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.909/1992
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl
nr. 83 din 23.03.2021
Lege organică
           Inițiatori  -  deputații V.Odnostalco, A.Darovannaia, C.Furculiță,
                                 F.Gagauz, G.Vartanean, A.Răileanu, N.Țurcan,
                                  A.Nesterovschi,  Gr.Novac,  V.Mizdrenco, A.Usatîi,
                                  M.Paciu, B.Țîrdea, A.Lebedinschi, A.Dolință, V.Batrîncea,
                                  R.Mudreac

Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport

distribuit
deputaților

8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de
identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31, 32, ș.a.)
nr. 496 din 04.12.2020
Lege organică
            Inițiator  -  deputatul Iu.Reniță

Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
                               publică

raport
distribuit

deputaților

9 Proiectul  de  lege  pentru  modificarea  Legii  nr.761/2001  cu  privire  la
serviciul diplomatic (art.5, 9, 10, ș.a.)
nr. 117 din 10.03.2020
Lege organică
         Inițiator   - deputatul Iu.Reniță
       Raportor -  Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit

deputaților

10 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 lectura II
Lege organică
             Inițiator - deputatul Ig. Munteanu
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
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raport
distribuit

deputaților

11 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea nr.231/210 cu privire la comerțul interior- art.3, 211; Codul
contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 -art.273, 414)
nr. 18 din 29.01.2021 lectura II
Lege organică

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

raport
distribuit

deputaților

12 Proiectul de lege cu privire la impozitarea specială a serviciilor realizate în
cadrul activităților atribuite la secțiunea I al Clasificatorului activităților
din economia Moldovei
nr. 23 din 03.02.2021
          Inițiatori  -  deputații V.Fotescu, I.Himici, R.Apostolova, C.Padnevici,
                                 D.Ulanov
        Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

13 ÎNTREBĂRI


