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BULETIN
Vacanța de toamnă a elevilor
Parlamentul a pregătit un program
special pentru vacanța de toamnă a
elevilor.
Pe parcursul săptămânii de vacanță,
în perioada 26-30 octombrie, au fost
organizate online activități de informare
și divertisment. Surpriza vacanței a fost
transmisiunea în exclusivitate a filmului
artistic „Dimitrie Cantemir”, realizat
în 1973 de către regizorul Vlad
Ioviță. Acțiunea a fost prilejuită
de aniversarea Domnitorului,
scriitorului,
savantului
și
diplomatului Dimitrie Cantemir,
născut la 26 octombrie 1673, și
a fost realizată în parteneriat cu
studioul ”Moldova-Film”.

5 octombrie - Ziua Profesorului
Fiecare al treilea deputat
din Parlamentul de legislatura
a X-a are studii pedagogice sau
experiență didactică.
Este vorba de 36 de deputați
care au studiat științele
pedagogice sau au experiență
didactică.

Evenimente online
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
a avut o întrevedere, în regim online, cu
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii
în Republica Moldova, Dereсk J. Hogan. În
discuție au fost abordate subiecte de actualitate,
inclusiv situația epidemiologică din țară și
lume, activitatea comisiilor parlamentare și a
deputaților, precum și campania pentru alegerile
prezidențiale care a început.
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Evenimente online
Consiliul de experți în domeniul sănătății
de pe lângă Adunarea Interparlamentară a
Comunității Statelor Independente s-a reunit
în ședință, în format online. Parlamentul
Republicii Moldova a fost reprezentat la
acest for de deputatul Vladimir Odnostalco,
vicepreședinte al Comisiei protecție socială,
sănătate și familie. Principalul subiect, aflat
pe agenda reuniunii, a fost COVID -19.
Deputatul Victor Bologan a participat la cea de-a
șaptea Reuniune a Comitetului de pregătire
a Conferinței Mondiale a Președinților de
Parlament, eveniment care a avut loc în regim
online. Victor Bologan este șeful delegației
Parlamentului Republicii Moldova la Uniunea
Interparlamentară.
Deputatul Gaik Vartanean, membru al Delegației
Parlamentului la Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei și secretar al Comisiei politică
externă şi integrare europeană, a participat la
reuniunea finală a Comitetului director (CD) pentru
monitorizarea implementării Planului de acțiuni al
Consiliului Europei pentru Republica Moldova 20172020. În cadrul evenimentului, desfășurat în format
de videoconferință, Gaik Vartanean a accentuat
importanța cooperării strategice dintre țara noastră
și Consiliul Europei pe parcursul a 25 de ani.
Membrii Comisiei permanente pentru chestiuni
juridice a Adunării Interparlamentare (AIP) a
Comunității Statelor Independente (CSI) s-au
întrunit în ședință. La evenimentul, care a avut
loc în format de videoconferință, Parlamentul
Republicii Moldova a fost reprezentat de
Igor Vremea, președintele Comisiei politică
externă și integrare europeană.
Vicepreședintele Comisiei economie, buget
și finanțe, Petru Burduja, a participat, în
perioada 22-23 octombrie, la lucrările
Forumului internațional al Organizației
de Cooperare de la Shanghai (Shanghai
Cooperation Organization – SCO). Forumul
”Economia pentru oameni” s-a desfășurat
online, în zilele de 22 și 23 octombrie.
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Evenimente online
Președintele
Parlamentului
Zinaida Greceanîi a avut o
întrevedere, în regim online,
cu echipa Institutului Național
Democratic
(NDI)
din
Washington, care efectuează
o analiză a situației din țara
noastră în context preelectoral.
Deputatul
Vladimir
Bolea,
membrul
delegației Parlamentului Republicii Moldova
la Adunarea Interparlamentară a CSI (AIP
CSI) a participat, pe 8 octombrie, la ședința
Comisiei permanente pentru știință și
educație a AIP CSI. Întrunirea s-a desfășurat
în regim de videoconferință și a fost moderată
din Palatul Tavriceski din Sankt-Petersburg,
sediul organizației.
Reuniunea a VIII-a a Comitetului Parlamentar
de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană va avea loc în format online.
Legislativul de la Chișinău a fost reprezentat
de Monica Babuc, copreședinte al Comitetului
și vicepreședinte al Parlamentului, Mihail
Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului, Igor
Munteanu, vicepreședinte al Comitetului,
președinte al Comisiei de control al finanțelor
publice, Igor Vremea, președinte al Comisiei
politică externă și integrare europeană,
Corneliu Furculiță, membru al Comisiei
agricultură şi industrie alimentară, Alla
Darovannaia, membră a Comisiei protecţie
socială, sănătate şi familie și Marina Tauber,
membră a Comisiei drepturile omului şi
relaţii interetnice.
Masa rotundă dedicată situației din
sistemul de sănătate mintală din
Republica Moldova, mecanismului
de finanțare și investițiilor curente
în acest domeniu s-a desfășurat, în
instituția legislativă, în regim online.
Evenimentul a fost organizat de către
Comisia protecție socială, sănătate
și familie a Parlamentului Republicii
Moldova în colaborare cu proiectul
moldo-elvețian ”MENSANA”.
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Evenimente online
Deputatul Petru Burduja a participat la atelierul
”Consolidarea rezilienței în țările Parteneriatului
Estic prin cooperare teritorială și parlamentară”,
desfășurat în format online.
Activitatea, organizată de Adunarea Parlamentară
EURONEST și Conferința autorităților regionale
și locale pentru Parteneriatul Estic (CORLEAP),
a reunit deputați din Parlamentul European și
parteneri estici și a fost organizată în contextul
Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.
Cercetarea practicii judiciare privind cazurile
de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor în
Republica Moldova a fost prezentată de experți ai
Consiliului Europei, în cadrul unei întruniri online,
cu participarea deputatelor Ivanna Koksal, secretarul
Comisiei drepturile omului și relații interetnice, și
Alla Darovannaia, membru al Comisiei protecție
socială, sănătate și familie.
Deputatul Radu Mudreac, președinte al Comisiei
agricultură și industrie alimentară, a prezidat, în regim
online, Reuniunea Comisiei permanente a Adunării
Interparlamentare (AIP) a Comunității Statelor
Independente (CSI) pentru politică agrară, resurse
naturale și ecologie, a cărei președinție o deține.

Adrian Albu, Secretarul general al
Parlamentului, a avut o întrevedere
online cu Heike Baddenhausen, șefa
Secretariatului Comitetului pentru
afacerile UE al Bundestagului
Republicii Federale Germania.

Vizite în Parlament
Președintele Grupului parlamentar de prietenie
cu Japonia, deputatul Grigore Novac, membru
al Comisiei juridice, numiri și imunități, a avut
prima întâlnire cu noul Ambasador al Japoniei în
țara noastră, Yoshihiro Katayama. Interlocutorii au
făcut un schimb de opinii privind relațiile dintre
Moldova și Japonia și perspectiva dezvoltării
acestora, fiind unanimi în părerea că între cele două
țări există raporturi foarte bune de colaborare care
trebuie valorificate și intensificate.
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Vizite în Parlament
Președintele
Parlamentului,
Zinaida
Greceanîi, a avut o întrevedere cu Misiunea
de observatori ai Comunității Statelor
Independente.

Vizite externe
Deputatul Gheorghe Para, membrul
Comisiei
administrație
publică,
membru al delegației naționale la
Adunarea Interparlamentară a CSI a
participat la misiunea de monitorizare
a alegerilor parlamentare în Republica
Kârgâză, din partea AIP CSI, care au
avut loc pe 4 octombrie.
Deputatul Nichita Țurcan, membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport şi
mass-media a participat la cea de-a 15-a ședință
a Adunării Interparlamentare a Tinerilor din
statele membre ale CSI. Reuniunea a avut loc la
Sankt-Petersburg, în format mixt. Subiectul cheie
al reuniunii a fost educația patriotică a tinerei
generații în contextul politicilor de tineret în
statele-membre.

Mulțumire
Directorul Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități
Naționale, Christophe Kamp i-a adresat un mesaj
de mulțumire vicepreședintelui Parlamentului Vlad
Batrîncea, mulțumindu-i pentru cooperare în buna
organizare a Dialogului de nivel înalt “Autonomia
funcțională ca strategie de guvernare incluzivă:
practica internațională și experiența moldovenească”.
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Ședințe ale comisiilor permanente

7 octombrie
•

8 octombrie

Comisia de control al finanțelor publice
a examinat Raportul auditului asupra
rapoartelor
financiare
consolidate
ale Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării încheiate la 31 decembrie
2019.

•

Comisia juridică, numiri și imunități
a dat aviz pozitiv, pentru lectura a
doua, proiectului noului Cod Vamal
al Republicii Moldova. De asemenea,
a susținut inițiativa legislativă de
modificare și completare a Codului
penal și Codului contravențional, prin
care violența asupra medicilor și a
lucrătorilor medicali aflați în exercițiul
funcțiunii va fi sancționată. În aceeași
zi, Comisia a avizat un proiect de
modificare a Legii privind exercitarea
unor activități necalificate cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri.

•

Comisia securitate națională, apărare
și ordine publică a desfășurat audierea
autorităților publice responsabile de
elucidarea circumstanțelor răpirii unui
ofițer din cadrul Inspectoratului de
Poliție Florești și măsurile întreprinse în
acest sens.

A fost examinat și Raportul auditului
conformității eliberării documentelor
permisive în construcție.

•

Comisia politică externă și integrare
europeană a desfășurat audieri publice
privind constituirea secțiilor de votare
în străinătate la alegerile prezidențiale
din 1 noiembrie 2020 și organizarea
funcționării acestora în ziua votării.

13 octombrie
•

Comisia de control al finanțelor
publice a examinat Raportul auditului
performanței „Mecanismele existente
asigură gestionarea eficientă a terenurilor
agricole proprietate publică?”.
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Comisia politică externă și integrare
europeană a avizat candidatura agreată
în calitate de Ambasador al Republicii
Moldova în Ungaria, Oleg Țulea. De
asemenea, a aprobat avizul consultativ de
inițiere a negocierilor și aprobarea semnării
Acordului dintre Ministerul Finanțelor al
Federației Ruse și Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova privind acordarea
asistenței financiare nerambursabile.

15 octombrie
Comisia juridică, numiri și imunități a
avizat proiectul de lege de modificare a
5 acte normative, care va ajusta procedura
de eliberare a legitimației și a insignei
de ales local. În aceeași ședință, membrii
Comisiei au avizat un proiect de modificare
a legislației în vigoare, prin includerea
satului Hârbovăț din raionul Anenii Noi
în lista localităților care beneficiază de
compensații la plata energiei electrice și a
gazelor naturale. Deputații au examinat și
dosarele candidaților la funcția de membru
al Comisiei de certificare din partea
Parlamentului - 5 persoane au fost admise
la proba de interviu.

A aprobat avizul consultativ asupra inițierii
negocierilor și aprobării semnării Acordului
de Cooperare între Guvernul Moldovei și
Corporația Financiară Internațională în
vederea realizării proiectului ”Reforma
Climatului Investițional în Republica
Moldova faza II”.

Comisia mediu și dezvoltare regională
a aprobat coraportul la proiectul de
modificare a Legii privind fondul piscicol,
pescuitul și piscicultura și a Codului
contravențional.
Potrivit
proiectului,
proveniența produselor piscicole ar putea fi
verificată de Inspectoratul pentru Protecția
Mediului. De asemenea, au fost avizate alte
trei proiecte.

A aprobat avizul consultativ de inițiere
a negocierilor și aprobarea semnării
Acordului, încheiat între Guvernele
Moldovei și Braziliei privind abolirea
vizelor de scurtă ședere pentru titularii
pașapoartelor ordinare.

Implementarea Legii privind dezvoltarea
regională în Moldova și proiectul noii
paradigme a dezvoltării regionale au fost
discutate în cadrul audierilor publice
organizate de Comisia mediu și dezvoltare
regională.

În aceeași ședință, Comisia politică externă
și integrare europeană a aprobat avizul
consultativ pentru semnarea Protocolului
de modificare a Convenției între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Malta pentru evitarea dublei impuneri și
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit.

28 octombrie
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SOLIDARITATE

Solidaritate

Parlamentul Republicii Moldova își exprimă
solidaritatea cu angajații Filarmonicii Naționale
”Serghei Lunchevici”, cu întreaga comunitate
culturală din Republica Moldova și se alătură
la campania de acumulare a fondurilor pentru
restabilirea instituției.
Fracțiunile parlamentare, angajații Secretariatului
Parlamentului au făcut donații benevole în sumă
totală de 326 689 de lei, care a fost transferată
în contul deschis de Ministerul Finanțelor pentru
colectarea fondurilor destinate reconstrucției
Filarmonicii.
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CALENDAR
2020
NOIEMBRIE
LUN

MAR

MIE

JOI

VIN

SÂM

DUM

26

27

28

29

30

31

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

9
Ziua împotriva
fascismului și
antisemitismului

16
Ziua internațională
pentru toleranță

23

Ziua Internațională
a Tineretului,
științei

17

Ziua Internațională
a educației copiilor
nevăzătorilor

18

Ziua internațională
a studenților

24

19
Ziua mondială
a victimelor
accidentelor rutiere

25

26

20
Ziua internațională
a drepturilor
copiilor

27

Ziua mondială a
eliminării violenței
asupra femeii

30

1

2

3

9

4

1

Ziua mondială
a diabetului

21

22

Ziua mondială
a televiziunii

28

29

Începutul Postului
Nașterii Domnului

Ziua lucrătorului
din agricultură și
industria
prelucrătoare

5

6

