
BULETIN / februarie

1

BULETIN
Parlamentul s-a convocat, la 
4 februarie curent, în prima 
ședință plenară din sesiunea 
de primăvară. În deschiderea 
sesiunii, artiștii Teatrului 
Național de Operă și Balet 
”Maria Bieșu” au intonat Imnul 
de Stat al Republicii Moldova. 

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi 
a înmânat, la 1 februarie curent, Diplome de 
gradul I ale Parlamentului, conferite primarilor 
localităților din componența municipiului 
Chișinău, inclusiv edilului capitalei Ion Ceban. 
Distincțiile le-au fost acordate în semn de 
recunoștință și înaltă apreciere a devotamentului 
și profesionalismului, precum și cu prilejul 
sărbătorii profesionale ”Ziua autonomiei locale și 
a lucrătorului din administrația publică locală”.  

Președintele Parlamentului Zinaida 
Greceanîi, alți membri ai Legislativului 
Republicii Moldova au participat, 
la 15 februarie, la acțiunile solemne 
consacrate Zilei comemorării celor 
căzuți în războiul din Afganistan.

Circa 2000 de copii, tineri și maturi au 
participat la concursul online de poezie, dedicat 
comemorării poetului Grigore Vieru. Acțiunea 
a fost organizată de Parlament în premieră și 
a fost lansată cu ocazia celor 86 de ani de la 
nașterea marelui poet Grigore Vieru, născut pe 
14 februarie 1935. 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718159870152
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718122227928
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718159870152
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718296206196
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718296206196
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Parlamentul a dat start evenimentelor 
dedicate ”Mărțișorului”. Deputați, 
meșteri populari și angajați din 
domeniul culturii din raioanele Briceni, 
Edineț, Ocnița și Dondușeni s-au 
înrunit în cadrul unui atelier online 
de confecționare a mărțișoarelor. 
Deputata Irina Lozovan, prezentă 
la eveniment, a salutat inițiativa 
organizatorilor de a păstra tradițiile 
noastre culturale.

Meșteri populari din mai multe regiuni ale țării 
și copii de la centrele sociale din municipiul 
Chișinău și-au expus lucrările la cea de-a doua 
ediție a târgului de mărțișoare “Primăvara 
care ne unește”, care a avut loc în incinta 
Parlamentului. La ceremonia de inaugurare au 
participat vicepreședintele Parlamentului Vlad 
Batrîncea și deputata Arina Spătaru.

Rolul tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel 
local și central, al societății civile în dezvoltarea unei țări 
democratice a fost subiectul abordat de către deputatul 
Radu Marian, în discuție cu elevii clasei a XII-a din Liceul 
Teoretic ”Constantin Spătaru” din orașul Leova.
Întâlnirea a fost facilitată de Oficiul teritorial de 
informare al Parlamentului (OTIP) Leova, fiind prilejuită 
de Ziua mondiala a Organizațiilor Neguvernamentale, 
marcată la inițiativa ONU pe 27 februarie.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718438094891
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718423620018
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• Pe 4 februarie Parlamentul s-a convocat 
în prima ședință plenară din sesiunea de 
primăvară.

• Urmare a cererii de demisie depuse de 
Vladimir Golovatiuc, ales din partea PSRM, 
a fost declarată vacanța unui mandat de 
deputat. 

• Legislativul a votat măsurile sociale 
pentru personalul implicat în combaterea 
pandemiilor.

• Parlamentul a decis în lectură finală 
atribuirea statutului de stațiune 
balneoclimaterică mai multor localități din 
Moldova.

• A fost votată o nouă lege privind asigurarea 
cu material de reproducere de calitate 
înaltă a Fondului forestier din Republica 
Moldova.

• Modificările la Legea cadastrului bunurilor 
imobile au fost aprobate în prima lectură.

• Maia Bănărescu a fost numită în funcția 
de Avocat al Poporului, până la selectarea 
unui nou Ombudsman. 

• A fost aprobată numirea în funcție a 
membrilor Comisiei de certificare: Ruslan 
Berzoi, Călin Tomuleț și Dumitru Șevcenco.

4
februarie 

11
februarie 

Ședințe plenare

• Este creată Comisia specială privind analiza 
situației economico-financiare de la Î.S. 
”Calea Ferată a Moldovei” și rezultatul 
activității ramurii de transport feroviar 
pentru perioada 2010-2020.

• În lectură finală au fost aprobate 
modificările privind protecția socială a 
persoanelor care au avut de suferit de pe 
urma catastrofei de la Cernobîl. 

• Proiectul legii cu privire la cultură fizică și 
sport a fost votat în prima lectură.

• Votat în pima lectură: răspândirea sau 
utilizarea în public a simbolurilor fasciste, 
rasiste ori xenofobe va fi pedepsită cu 
închisoare.

• Parlamentul a votat în prima lectură 
proiectul care are drept scop asigurarea 
și garantarea accesibilității dispozitivelor 
medicale.

• Candidatul desemnat la funcția de 
prim-ministru, Natalia Gavrilița, 
a prezentat în plen Programul de 
activitate al Guvernului. Acesta nu a 
fost susținut de Parlament.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157717358006791
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718159870152
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718249254577
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• Proiectul ”Legii prevenției” este aprobat în 
prima lectură. 

• Republica Moldova aderă la Protocolul 
privind ordinea transmiterii substanțelor 
narcotice, psihotrope și precursorilor 
lor, a armelor de foc, principalelor lor 
componente, munițiilor, substanțelor și 
dispozitivelor explozive, care constituie 
corpuri delicte în cauzele penale. 

• În Republica Moldova ar putea fi creat 
Biroul de Investigare a Accidentelor și 
Incidentelor în Transporturi. Proiectul 
respectiv a fost aprobat în prima lectură. 

• A fost extins termenul de activitate a 
Comisiei speciale pentru elaborarea 
Strategiei naționale de dezvoltare a 
sectorului de irigare.

• Parlamentul a votat crearea Comisiei pentru 
infrastructura esențială, în componența 
Guvernului.

• Votat în lectura finală: carabinierii vor 
prelua atribuția de asigurare și restabilire 
a ordinii publice.

12
februarie 

Ședințe plenare

• Parlamentul a decis că pe 2 martie vom 
marca Ziua Memoriei și Recunoștinței.

• Votat în prima lectură: deputații vor depune 
jurământul în fața plenului Parlamentului. 

• Extinderea termenului de redactare a 
actelor judecătorești este aprobată în 
lectura finală.

• S-a decis constituirea Comisiei speciale 
pentru evaluarea gestionării integrate a 
resurselor de apă din bazinul râului Nistru.

• Parlamentul a aprobat proiectul de 
modificare a Legii cu privire la instituțiile 
publice culturale.

• Proiectul de lege pentru modificarea Legii 
privind regimul străinilor în Republica 
Moldova și Codului contravențional al 
Republicii Moldova, adoptat de deputați pe 
16 decembrie 2020 și remis de către șeful 
statului spre reexaminare, a fost respins.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718261882472
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718261882472
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Zinaida Greceanîi și Irina Vlah au discutat 
pregătirea Conferinței internaționale pentru 
construcția și dezvoltarea autonomiilor. 

Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu 
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar 
al Republicii Austria în Republica Moldova, 
Stella Avallone. În calitatea sa de președinte 
al Grupului parlamentar de prietenie cu 
Republica Austria, la întrevedere a participat 
deputatul Corneliu Furculiță.  

Corneliu Furculiță, președintele Fracțiunii 
PSRM a avut o întrevedere cu Ambasador 
Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului 
Țărilor de Jos în Republica Moldova, cu sediul 
la București, Roelof S. van EES.

Președintele Parlamentului a avut o întrevedere 
de rămas bun cu Ambasadoarea Republicii 
Italiene, Valeria Biagiotti, care își încheie 
misiunea diplomatică în țara noastră. 

Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea  
a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Lituania, Gabrielius 
Landsbergis, care a efectuat o vizită în țara 
noastră. La discuții a participat și deputata 
Veronica Roșca, președinta Grupului  
parlamentar de prietenie cu Republica Lituania. 

VIZITE ÎN PARLAMENT

https://multimedia.parlament.md/zinaida-greceanii-si-irina-vlah-au-discutat-pregatirea-conferintei-internationale-pentru-constructia-si-dezvoltarea-autonomiilor/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718313610692
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718428731152
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718428731152
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718445536337
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718310599536
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718310599536
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EVENIMENTE ONLINE

Șeful delegației Parlamentului Republicii 
Moldova la Uniunea Interparlamentară (UIP) 
Victor Bologan a participat, în perioada 
17-18  februarie, la audierea parlamentară, 
organizată de UIP și ONU, la subiectul 
”Combaterea corupției pentru restabilirea 
încrederii în guvernare și îmbunătățirea 
perspectivelor de dezvoltare”. 

Republica Moldova va participa la cea de-a cincea 
Conferință Mondială a Președinților de Parlament din 
statele membre ale Uniunii Interparlamentare (UIP), 
organizată la Viena, Austria, în parteneriat cu ONU și 
Legislativul Austriei.Cu această ocazie, a avut loc, în 
regim de videoconferință, reuniunea Comitetului de 
pregătire a summitului, eveniment la care țara noastră 
a fost reprezentată de deputatul Victor Bologan, șeful 
delegației Parlamentului Republicii Moldova la UIP. 

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi 
a avut o întâlnire în format de videoconferință 
cu raportorii Comisiei europene pentru 
democrație prin drept (Comisia de la Veneția). 
La întrevedere a participat președintele 
Comisiei juridice, numiri și imunități a 
Legislativului, Vasile Bolea, precum și în 
regim online – ministru al justiției, Fadei 
Nagacevschi. 

Republica Moldova a participat la cea de-a 13-a 
Sesiune Plenară a Adunării Parlamentare (AP) 
a statelor membre GUAM, care a avut loc la 10 
februarie 2021, în format de video conferință. 
Țara noastră a fost reprezentată de șeful 
delegației naționale la AP GUAM, Alexandru 
Jizdan, membrul Comisiei juridică, numiri și 
imunități a Parlamentului.

Deputatul Victor Bologan, șef al delegației 
Parlamentului Republicii Moldova la Uniunea 
Interparlamentară a participat la webinarul 
”Răspunsul la COVID-19: Să nu lăsăm pe 
nimeni în urmă”, organizat în premieră de 
Rețeaua de soluții pentru dezvoltarea durabilă. 
Acesta face parte din seria de acțiuni cu 
genericul ”Leadershipul parlamentar pentru 
agenda 2030” . 

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718349500708
https://multimedia.parlament.md/deputatul-victor-bologan-participa-la-audieri-pe-tema-coruptiei-organizate-de-uniunea-interparlamentara/
https://multimedia.parlament.md/republica-moldova-va-participa-la-conferinta-mondiala-a-presedintilor-de-parlament/
https://multimedia.parlament.md/deputatul-victor-bologan-participa-la-webinarul-raspunsul-la-covid-19-sa-nu-lasam-pe-nimeni-in-urma/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157718232301636
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2021
MARTIE

C A L ENDAR

LUN

1 2 3 4 5 6 7

29 30 31 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 14

MAR MIE JOI VIN SÂM DUM

Ziua Memoriei și
Recunoștinței 

Ziua Mărţişorului 

Ziua Internaţională 
a Femeii 

Ziua mondială de luptă 
împotriva cancerului 

Ziua internaţională de 
combatere a 
tuberculozei 

13

Ziua mondială a 
drepturilor 
consumatorului Ziua Internaţională a 

Francofoniei 

Ziua mondială 
a teatrului 

Ziua Mondială a 
Poeziei 


