
ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului

din 23 - 30 aprilie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit

deputaților

1 Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică
utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice
nr. 109 din 14.04.2021 lectura II
Lege organică
         Inițiatori  - deputații P.Burduja, O.Lipskii, A.Darovannaia, V.Batrîncea,
                                  R.Mudreac, M.Paciu, V.Odnostalco, C.Furculiță
       Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit

deputaților

2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul
2021 (art.1, 2)
nr. 110 din 14.04.2021 lectura II
Lege organică
         Inițiatori  - deputații P.Burduja, O.Lipskii, A.Darovannaia, V.Batrîncea,
                                  R.Mudreac, M.Paciu, V.Odnostalco, C.Furculiță
       Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit

deputaților

3 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017
cu privire la Guvern
nr. 120 din 20.04.2021
Lege organică
          Inițiatori  - deputații P.Burduja, N.Țurcan, V.Evtodiev, V.Odnostalco,
                                 G.Novac, A.Dolință, O.Lipskii, C.Furculiță, A.Lebedinschi
       Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
   Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit

deputaților

4 Proiectul de lege privind instituirea moratoriului asupra recoltării
maselor lemnoase
nr. 224 din 05.06.2020
Lege organică
          Inițiatori  - deputații V.Ivanov, V.Vitiuc, V.Fotescu, Ig.Himici,
                                 R.Apostolova D.Ulanov
       Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport
distribuit

deputaților

5 Proiectul de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei
nr. 101 din 08.04.2021
Lege ordinară
          Inițiatori  - deputații D.Ulanov, M.Tauber, R.Apostolova, I.Himici,
                                  V.Ivanov, C.Padnevici, Gh.Brașovschi
       Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie



6 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14, alineatul (2) din Legea
privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni
și a operatorilor de aeronave nr.118/2020
nr. 104 din 09.04.2021
Lege organică
          Inițiator   - deputatul D.Ulanov
       Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

7 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

8 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
9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii

de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa
nr.1.1, ș.a.)
nr. 117 din 20.04.2021
Lege organică
          Inițiator   - deputații R.Glavan, I.Himici, M.Tauber, C.Padnevici
       Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

10 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 lectura II
Lege organică

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

Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
11 ÎNTERPELĂRI


