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BULETIN
A fost declarată stare de urgență pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, în perioada
1 aprilie – 30 mai 2021.

Gheorghe Lisița
Expoziția de pictură ”Primăvara începe cu tine” a
fost vernisată în incinta Parlamentului. Inițiativa
aparține deputatei Monica Babuc, a fost dedicată
femeii și a cuprins 27 picturi ale artiștilor plastici
Veronica Iftodii și Gheorghe Lisița. Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi a menționat că
Veronica Iftodii și Gheorghe Lisița au devenit
ambasadori ai culturii Republicii Moldova peste
hotarele țării, iar prin picturile lor ei creează
frumosul și aduc primăvara în sufletele oamenilor.

1

BULETIN / martie

CONSULTĂRI
În luna martie, doamnele deputate s-au mobilizat
pentru susținerea grupurilor celor mai afectate de
pandemie. Astfel, au fost organizate 4 forumuri
regionale de consultări privind protecția socială
și domeniul educației în pandemie. Evenimentele
au întrunit femei deputate, primărițe, consiliere
și funcționari publici din aria de responsabilitate
a Oficiilor teritoriale de informare ale
Parlamentului (OTIP) din municipiile Edineț,
Orhei, Comrat și orașul Leova.

ȘEDINȚĂ SOLEMNĂ
La inițiativa deputatului neafiliat
Octavian Țîcu, în Sala Europa a
Parlamentului s-a desfășurat o
ședință solemnă de consemnare a
Zilei de 27 martie 1918 - ”103 ani de
la Unirea Basarabiei cu România”.
Evenimentul a fost organizat
cu susținerea și cu participarea
deputaților din fracțiunile ACUM
PLATFORMA DA, PAS, Blocul
ACUM şi PDM.
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MEMORIE ȘI RECUNOȘTINȚĂ

Președintele Parlamentului și deputați au participat la
acțiunile prilejuite de Ziua Memoriei și Recunoștinței
unde au fost omagiați veteranii și comemorați cei
căzuți în conflictul armat de pe Nistru.

Drapelul de Stat de pe clădirea
Parlamentului Republicii Moldova a
fost coborât în bernă, iar Drapelele de
Stat din faţa instituţiei au fost legate
cu panglică de doliu, în memoria lui
Nicolae Dabija.
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Ședințe plenare

4

martie

•

Ședința plenară a început cu un minut de
reculegere în memoria eroilor căzuți pentru
independența și integritatea teritorială a
Republicii Moldova.

•

Deputații au ținut un minut de reculegere în
memoria lui Nicolae Dabija.

•

Parlamentul a votat în două lecturi proiectul
care prevede procurarea simplificată și rapidă
a vaccinurilor.

•

A fost votată Declarația cu privire la armistițiu
politic în fața crizei umanitare cauzate de
pandemie.

•

A fost aprobat un nou mecanism de indexare
a pensiilor.

•

A fost modificată Legea cu privire la comerțul
interior.

•

•

Au fost aprobate modificările pentru motivarea
salariaților care muncesc în condiții cu risc
sporit pentru sănătate.

Deputații au susținut scutirea Filarmonicii
Naționale ”Serghei Lunchevici” de plata
drepturilor de import al unui pian.

•

Proiectul
pentru
modificarea
cadrului
legal privind controlul averii și intereselor
personale, votat.

•

Deputații au acordat vot de neîncredere
conducerii ANRE și au cerut demisia
Consiliului de Administrație al acesteia.

•

Parlamentul a votat numirea în funcție a
vicepreședinților la Curtea Supremă de Justiție.

•

Mai multe localități din țară li s-a atribuit
statut de stațiune balneoclimaterică.

•

Republica Moldova se va alinia la Convenția
OIM privind serviciile de sănătate ocupațională.

•

Termenul de activitate a Comisiei de anchetă
privind modul de exploatare a substanțelor
minerale utile a fost extins cu trei luni de zile.

•

Modificările cu privire la avocatură, votate în
prima lectură.

•

Petru Burduja l-a înlocuit pe Vladimir
Golovatiuc
în
Biroul
permanent
al
Parlamentului și în funcția de președinte al
Comisiei economie, buget și finanțe.

•

Comisia pentru investigarea circumstanțelor
atacului de tip raider asupra băncilor și
companiilor de asigurări a raportat în plenulul
Parlamentului.

•

Activitatea Comisiei speciale pentru elaborarea
proiectului Strategiei naționale de securitate
farmaceutică 2020-2030 și a Comisiei speciale
pentru elaborarea proiectului Codului sănătății
și a Strategiei de dezvoltare a sectorului
sănătății a fost extinsă.

•

A fost prelungit termenul de privatizare a
locuințelor.

12

martie
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Ședințe plenare
•

O comisie parlamentară specială se va
preocupa de perfecționarea legislației
privind prevenirea și combaterea îmbogățirii
nejustificate.

•

Votată inițiativa legislativă a femeilor
deputate - cadrele didactice angajate în
baza contractului individual pe perioadă
determinată vor beneficia de concediu
anual plătit.

•

Livrarea medicamentelor
permisă.

•

A fost constituită Comisia specială pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat
al Poporului.

•

Președintele
Parlamentului
Zinaida
Greceanîi a anunțat despre cererile
Procurorului General privind încuviințarea
ridicării
imunității
parlamentare
a
deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov.

18

martie

•

A fost anunțată constituirea unei noi majorități
parlamentare, care a înaintat candidatura
lui Vladimir Golovatiuc la funcția de
Prim-ministru.

•

Deputații au ținut un minut de reculegere în
memoria generalului Anton Gămurari.

•

În prima lectură a fost susținută plafonarea
prețurilor la produsele petroliere.

•

De alocații de stat pentru merite deosebite
veteranilor de război vor beneficia și veteranii
stabiliți peste hotare.

•

A fost votat proiectul pentru îmbunătățirea
funcționării Comisiei Naționale Extraordinare
de Sănătate Publică.

•

O nouă modalitate de indexare a venitului
lunar minim garantat de stat, aprobată.

•

Votată, în prima lectură, modificarea Legii
privind funcționarul public cu statut special
din cadrul MAI.

•

Parlamentul a instituit facilități fiscale și vamale
la importul vaccinurilor anti-COVID-19.

•

Legea privind calitatea aerului atmosferic,
votată în prima lectură.

la

domiciliu,

19

martie
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Ședințe plenare
•

Parlamentul a aprobat Rapoartele Curții de
Conturi asupra administrării și întrebuințării
resurselor financiare publice și a patrimoniului
public pentru anii 2018 și 2019.

•

Modificările cu privire la principiile de
subvenționare în dezvoltarea agriculturii și
mediului rural, votate.

•

Modificările necesare pentru aplicarea noii
modalități de indexare a pensiilor la 1 aprilie
au fost aprobate.

•

Deputații au adoptat Declarația Parlamentului
Republicii Moldova cu privire la dezacordul
dizolvării.

•

Revizuirea modului de gestionare și activitatea
Oficiului Național al Viei și Vinului, votată în
lectura a doua.

•

Cu 45 de zile a fost extins termenul de activitate
al ”Comisiei Laundromat”.

•

Parlamentul a aprobat un proiect care vine să
susțină producătorii agroalimentari autohtoni.

•

Inițiativa privind voucherele pentru munca
prestată de zilieri în agricultură a fost susținută
de Parlament.

22

martie

•

Legislativul a încuviințat ridicarea imunității
parlamentare a deputaților Petru Jardan și
Denis Ulanov.

25

martie

•

Acordarea votului de încredere Programului
de activitate al Guvernului a eșuat, din lipsă
de cvorum.

26

martie

31

martie

•

Parlamentul a aprobat Hotărârea privind
declararea stării de urgență pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, în perioada
1 aprilie – 30 mai 2021.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi
a convocat membrii Guvernului în exercițiu
pentru examinarea situației pandemice și
soluțiilor de vaccinare a populației.

Președintele Parlamentului a avut o întrevedere
cu William Massolin, Șef al Oficiului
Consiliului Europei în țara noastră. La ședință
au participat președintele Comisiei juridice,
numiri și imunități, Vasile Bolea și ministrul
interimar al Justiției Fadei Nagacevschi.

Vicepreședintele
Parlamentului,
Mihai
Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar
al Republicii Italiene în Republica Moldova,
Valeria Biagiotti.

Zinaida Greceanîi a convocat unii membri ai
Guvernului în exercițiu într-o ședință privind
achiziționarea vaccinului anticoronavirus.

Speakerul s-a întâlnit cu Ambasadorul
Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii
Populare Chineze în Republica Moldova,
Zhang Yinghong.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Speakerul Zinaida Greceanîi a convocat o nouă
ședință cu membrii Guvernului în exercițiu.

Speakerul Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere
cu Stanislav Pughinskii, Președintele Uniunii
Industrial-Financiare Ruse.

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
s-a întâlnit cu Halil Gürol Sökmensüer,
Ambasadorul Turciei în Moldova.

Speakerul Zinaida Greceanîi și Prim-ministrul
interimar Aureliu Ciocoi au discutat situația
epidemiologică și economică din țară.

Biroul permanent l-a audiat pe Prim-ministrul
în exercițiu al Republicii Moldova, Aureliu
Ciocoi în privința procurării vaccinurilor
anticoronavirus.
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EVENIMENTE ONLINE
Uniunea Interparlamentară (UIP) și Comisia
Economică pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) a organizat
webinarul „Impactul COVID-19 asupra
implementării Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă (ODD) în regiunea CEE-ONU: Care
este rolul parlamentelor?” Parlamentul a fost
reprezentat de Victor Bologan, șeful delegației
Legislativului la UIP, Vladimir Odnostalco,
vicepreședintele Comisiei protecție socială,
sănătate și familie și Viorica Dumbrăveanu,
consiliera Președintelui Parlamentului.

Reuniunea Grupului de Lucru privind
Regulamentul Adunării Parlamentare a
Cooperării Economice la Marea Neagră și
Regulamentului Secretariatului organizației
s-a desfășurat la 1 martie curent, în format
online. Parlamentul Republicii Moldova a fost
reprezentat de Violeta Ivanov, șefa delegației
Legislativului la APCEMN, președinta Comisiei
politică externă și integrare europeană.

Vicepreședintele Parlamentului Republicii
Moldova, Vlad Batrîncea, copreședintele
Grupului de lucru parlamentar privind
Găgăuzia a avut o întrevedere cu Natalia
Mirimanova, consilier politic în cadrul
Oficiului Înaltului Comisar al OSCE pentru
Minoritățile Naționale (HCNM). Întrevederea
a avut loc în contextul pregătirii către
Conferința internațională pentru construcția
și dezvoltarea autonomiilor, care urmează
să se desfășoare în cea de-a doua jumătate a
anului 2021, în Găgăuzia.

Membrii Comisiei pentru control bugetar a
Adunării Interparlamentare a Comunității
Statelor Independente (AIP CSI) s-au întrunit
în ședință online. Parlamentul Republicii
Moldova a fost reprezentat de deputatul Oleg
Lipskii, membru al Comisiei economie, buget
și finanțe.

Angel AGACHE
Deputat

Deputatul Angel Agache, membru
al
delegației
Parlamentului
Republicii Moldova la Adunarea
Parlamentară a Organizației
pentru Securitate și Cooperare în
Europa (AP OSCE) a participat la
webinarul ”Protecția umanitară
și drepturile omului în zonele de
conflict”.
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EVENIMENTE ONLINE
Deputații Mihail Paciu și Sergiu
Litvinenco, membri al delegației
Parlamentului Republicii Moldova
la Adunarea Parlamentară a
Cooperării Economice la Marea
Neagră (APCEMN) au participat la
cea de-a 56-a reuniune a Comisiei
pentru chestiuni economice,
comerciale, tehnologice și de
mediu a APCEMN.

Mihail PACIU
Deputat

Deputata Inga Grigoriu, membră a delegației
Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea
Parlamentară a OSCE (AP OSCE) a participat la
reuniunea ”Apel la acțiune – Procesul Helsinki
+50” care a fost organizată de AP OSCE, în
regim online.

Deputatul
Gaik Vartanean
a participat la
Reuniunea Biroului
Adunării Parlamentare
EURONEST.
Cea de-a 9-a reuniune a Comitetului
Parlamentar de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană s-a desfășurat, la
22 martie, în format online. Legislativul de
la Chișinău a fost reprezentat de Ruxanda
Glavan – copreședintă, Igor Munteanu –
vicepreședinte, Mihail Popșoi, Marina Tauber
și Alla Darovannaia – membri ai Comitetului.

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea
a discutat în format online cu trei ambasadori
acreditați în Republica Moldova.

Deputatul Dumitru Diacov, membru al Comisiei politică externă şi integrare europeană
a participat la Reuniunea Grupului de lucru
pentru Belarus al Adunării Parlamentare a
Parteneriatului Estic (EURONEST), în calitate
de Copreședintele al Grupului de lucru.
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Parlamentul se solidarizează cu familiile
copiilor bolnavi de cancer
În scopul susținerii acțiunilor de promovare și
dezvoltare a campaniilor sociale în beneficiul
copiilor bolnavi de cancer, Parlamentul
Republicii Moldova se solidarizează cu familiile
copiilor care suferă de leucemie.
Astfel, deputații și angajații Secretariatului s-au
mobilizat în acumularea de fonduri, în special,
pentru achiziționarea aparatului flowcitometru
care va permite un diagnostic rapid, un
tratament corect și, respectiv, mai mute șanse la
viață pentru copiii bolnavi de cancer.
Totodată, Parlamentul îndeamnă societatea să se
alinieze la campania de colectare de fonduri , mai
cu seamă în această perioadă pandemică dificilă.
Banii pot fi transferați conform următoarelor
rechizite bancare:
Banca:

BC Victoriabank SA

SWIFT:

VICBMD2x

Adresa:

Str. 31 August, nr.141, MD 2004,
Chișinău, Republica Moldova

Date beneficiar: VIATA FARA LEUCEMIE AO
Cod Fiscal:

1011620004380

Nr.cont/IBAN MD30VI022241100001017MDL
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CALENDAR
2021
APRILIE
LUN

29

MAR

30

MIE

JOI

31

VIN

1
Ziua Umorului

5

6

7
Ziua Mondială a
Sănătăţii

12

13

15

Ziua Mondială a
Proprietăţii Intelectuale

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

1

2

Ziua internaţională de
conștientizare a
autismului
Ziua contabilului

Ziua Internaţională a
Culturii

20

21

22
Ziua Internaţională a
Planetei Pământ

26

2

DUM

Ziua Internaţională a
Romilor

14

Ziua Mondială a
Aviaţiei şi
a Cosmonauticii

19

8

SÂM

27

28

29

Ziua Drapelului de Stat
al Republicii Moldova

Ziua Bibliotecarului

30
Ziua televiziunii
naţionale
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