
1

BULETIN
iulie 2020

S-a încheiat sesiunea de primăvară 2020 

Ziua Constituției

Convocat, la 20 iulie curent, în 
ultima ședință plenară a sesiunii de 
primăvară-vară, Parlamentul a aprobat 
Hotărârea privind încheierea primii 
sesiuni ordinare din anul 2020. În 
încheierea ședinței, Președintele 
Parlamentului Zinaida Greceanîi a  
mulțumit deputaților pentru participare 
la sesiunea de primăvară-vară și le-a 
urat succese în activitatea legislativă 
și politică. Totodată, speakerul și-a 
îndemnat colegii să continue activitatea 
în cadrul comisiilor permanente, în 
special, asupra proiectelor de lege aflate 
în procedura legislativă.

Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări 
a Constituției Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională a oferit în 
dar Președintelui Parlamentului un 
volum de documente intitulat ”Blocul 
de Constituționalitate”. Acesta face 
pare dintr-o ediție protocolară rară 
și cuprinde Constituția Republicii 
Moldova, Declarația de Independență și 
simbolurile statului. Speakerul Zinaida 
Greceanîi a mulțumit pentru acest dar 
valoros și a transmis publicația Muzeului 
Parlamentului.  

Documentul a fost elaborat 
cu ocazia Zilei Constituției 
Republicii Moldova și 
este adresat preșcolarilor, 
elevilor din clasele primare 
și gimnaziale. Informația, 
scrisă într-o formă 
accesibilă copiilor, este 
completată cu ilustrații 
colorate și infografice, 
devenind mai atractivă și 
mai ușor de înțeles. 

Constituția Republicii Moldova devine mai 
accesibilă copiilor. Parlamentul a lansat 
versiunea online a ediției ”Constituția pe 
înțelesul copiilor”.

CONSTITUTIA
REPUBLICII MOLDOVA

29 iulie
-

Ziua Constitutiei

PE ÎNTELESUL COPIILOR

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715168046701/with/50132635973/
https://multimedia.parlament.md/constitutia-pe-intelesul-copiilor-lansata-de-parlament/?fbclid=IwAR1s-jWL0qFXjL44psNoPLBNV8R3FOelwWQ3pfPY91utE0didXZiTxwjX8U
https://multimedia.parlament.md/constitutia-pe-intelesul-copiilor-lansata-de-parlament/?fbclid=IwAR1s-jWL0qFXjL44psNoPLBNV8R3FOelwWQ3pfPY91utE0didXZiTxwjX8U
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516

Tabăra parlamentară online
73 de copii și tineri, din diferite raioane ale țării, au participat la Tabăra parlamentară online, un 
proiect inedit, lansat în premieră de Legislativul Republicii Moldova, în vara acestui an. 

Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a 
depus flori la monumentul Domnitorului Ștefan 
cel Mare și Sfânt, din centrul capitalei. Ceremonia 
solemnă a fost prilejuită de comemorarea celor 516 
ani de la trecerea în eternitate a marelui Domnitor. 

Comemorare

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157714939052528
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157714939052528
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157714939052528
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157714715895808
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Vizite în Parlament

Întrevederi online

Președintele Parlamentului Republicii 
Moldova, Zinaida Greceanîi, a avut 
o întrevedere cu Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar al 
Federației Ruse în țara noastră, Oleg 
Vasnețov.  

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, 
Zinaida Greceanîi, vicepreședinții Parlamentului 
Mihail Popșoi și Alexandru Slusari, precum și 
președintele Comisiei economie, buget și finanțe 
Vladimir Golovatiuc au discutat, în format online,  
cu Ruben Atoyan, șeful misiunii Fondului Monetar 
Internațional (FMI).  

Șeful delegației Parlamentului 
Republicii Moldova la Adunarea 
Parlamentară a GUAM, Alexandru 
Jizdan, a participat la cea de-a 
14-a Reuniune a Biroului Adunării 
Parlamentare GUAM, desfășurată 
în format online.  

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715219205332
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715181992923
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715181992923
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715181992923
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715181992923
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715218909373
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715218909373
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715219205332
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Membrii Grupului de lucru al Parlamentului și 
Adunării Populare a Găgăuziei au participat la o 

video-conferință 

Grupul de lucru privind asigurarea funcționalității 
UTA Găgăuzia a aprobat Planul de acțiuni și 

prioritățile comune 

Membrii Grupului comun de lucru al 
Parlamentului Republicii Moldova și 
Adunării Populare a UTA Găgăuzia 
au avut o video-conferință cu 
Lamberto Zannier, Înaltul Comisar 
al OSCE pentru minorități naționale. 
Evenimentul a fost organizat de 
Parlamentul Republicii Moldova 
împreună cu Înaltul Comisar al OSCE 
pentru minorități naționale și cu asistența Organizației „Inițiativa privind 
gestionarea crizelor”. 

La 10 iulie 2020, a avut loc ședința Grupului 
de lucru privind asigurarea funcționalității 
UTA Găgăuzia. La ședință au participat 
membrii delegați ai fracțiunilor parlamentare, 
reprezentanții Adunării Populare a UTA 
Găgăuzia. 

Scopul întâlnirii a fost aprobarea Planului de 
acțiuni care conține subiecte pe termen lung 
și mediu. Deputații au discutat prioritățile 
Grupului de lucru în vederea continuității 
dialogului permanent între Parlamentul 
Republicii Moldova și Adunarea Populară a Găgăuziei și consolidării funcționalității UTA Găgăuzia 
și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia. 

Membrii Comisiei mediu și dezvoltare  
regională au efectuat vizite de    
monitorizare în Regiunea Centru

Deputați din Comisia mediu și dezvoltare 
regională monitorizează procesul de 
implementare a politicilor statului în domeniul 
dezvoltării regionale și protecției mediului. 

La 15 iulie curent, aceștia au efectuat un 
șir de vizite de documentare în Regiunea 
de Dezvoltare Centru, unde au continuat 
procesul de documentare despre progresele și 
deficiențele implementării politicii regionale.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715107667141
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715107667141
https://multimedia.parlament.md/grupul-de-lucru-privind-asigurarea-functionalitatii-uta-gagauzia-a-aprobat-planul-de-actiuni-si-prioritatile-comune-in-vederea-continuitatii-dialogului-permanent-intre-parlamentul-republicii-moldova-s/
https://multimedia.parlament.md/parlamentari-din-comisia-mediu-si-dezvoltare-regionala-au-efectuat-vizite-de-monitorizare-in-regiunea-centru/
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Ședințe plenare

• Guvernul și-a asumat răspunderea în 
fața Parlamentului pentru adoptarea 
proiectelor cu privire la modificarea Legii 
privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar, Legii bugetului de stat 
pentru anul 2020, Legii asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2020, Legii fondurilor 
asigurării obligatorii de asistență medicală 
pe anul 2020. Proiectele au fost prezentate 
în plenul Parlamentului;

• Moțiunea simplă asupra politicilor 
(acțiunilor și inacțiunilor) guvernamentale 
în domeniul sănătății publice a fost respinsă 
de Parlament;

• A fost instituită indemnizația pentru 
urmașii personalului medical, decedat 
ca urmare a desfășurării activității 
profesionale în lupta cu Covid-19;

• Votat în lectura finală: Elevii din 
învățământul general obligatoriu vor 
fi asigurați în mod gratuit cu manuale 
școlare;

• Parlamentul a anulat examenele naționale 
de absolvire a programelor de studii în 
învățământul general sesiunea de examene 
2020;

• Peste 30 de articole din Codul Muncii au 
fost modificate;

9
iulie

• Deputații au aprobat, în prima lectură, 
proiectul de lege privind fondurile de 
pensii facultative;

• Sancționarea penală a participării 
conducătorului mijlocului de transport la 
întreceri pe drumurile publice a fost votată 
în lectura finală;

• Alegerea Președintelui Consiliului Superior 
al Magistraturii, inclusiv, din rândul 
membrilor care nu sunt judecători, votată 
în II lectură;

• Monitorul Oficial al Republicii Moldova va 
fi editat atât în format electronic, cât și în 
format tipărit, cu aceeași forță juridică;

• Organizarea și exercitarea profesiei de 
medic veterinar va fi reglementată prin 
lege;

• Parlamentul a creat Comisia specială 
pentru elaborarea Programului Național de 
irigare a terenurilor agricole;

• Guvernul va avea competența de creare a 
organului responsabil de implementarea 
politicii statului în domeniul 
voluntariatului; 

• Au fost numiți în funcția de membru al 
Consiliului Audiovizualului - Ala Ursu-
Antoci, Larisa Manole și Ion Robu.  

Ședințele plenare ale Parlamentului planificate  
pentru joi, 2 iulie, vineri, 3 iulie, și luni, 6 iulie  
2020, au fost anulate din lipsa de cvorum.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715027982292
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• Cei 25 de ani de la aderarea Republicii 
Moldova la Consiliul Europei au fost 
marcați, în ședința plenară a Parlamentului;

• Deputații au ținut un minut de reculegere 
în memoria lucrătorilor medicali decedați 
în urma exercitării funcțiilor de serviciu 
pentru tratamentul pacienților bolnavi de 
COVID-19;

• Deputații Fracțiunilor ACUM PLATFORMA 
DA și PAS, Blocul ACUM au înaintat 
moțiune de cenzură asupra activității 
Guvernului Republicii Moldova;

• Dreptul la pensie va putea fi solicitat 
inclusiv prin procură. Parlamentul a 
aprobat proiectul în două lecturi;

• Deputații au decis: Statul va oferi gratuit 
veteranilor de război prima de asigurare 
medicală;

• Legislația cu privire la integrarea străinilor 
în Republica Moldova a fost revizuită;

• Va fi creat Fondul de susținere a inovațiilor 
digitale;

• Aderarea Moldovei la Convenția privind 
transporturile internaționale feroviare, 
aprobată de Parlament;

• Serviciul Fiscal de Stat ar putea prelua 
anumite competențe de efectuare a 
activității speciale de investigație și a 
urmăririi penale; 

• A fost actualizat cadrul legal în domeniul 
informaticii;

• Parlamentul a susținut inițiativa de a 
prelungi termenul de efectuare a stagiului 
profesional în avocatură.

• Parlamentul a respins moțiunea de cenzură 
asupra activității Guvernului Republicii 
Moldova, înaintată de către Fracțiunile 
ACUM PLATFORMA DA și PAS, Blocul 
ACUM; 

• Cererea de reexaminare a pensiei va putea 
fi depusă și online;

• Măsuri sociale pentru personalul implicat 
în combaterea pandemiilor, susținute de 
deputați, în prima lectură;

• Cuantumul amenzilor aplicate pentru 
încălcarea măsurilor de sănătate publică 
a fost micșorat. Parlamentul a aprobat 
modificarea Codului contravențional;

• Parlamentul a încuviințat crearea 
Consiliului Național de Evaluare și 
Acreditare în Sănătate;

• Modificarea  Legii privind regimul 
străinilor în Republica Moldova, votată în 
prima lectură;

• Au fost extinse categoriile de beneficiari ai 
subvențiilor în dezvoltarea agriculturii și 
mediului rural;

• Legea cadastrului bunurilor imobile, 
modificată în lectură finală;

• Modificările la Legea cu privire la Banca 
Națională a Moldovei au fost votate în 
lectura finală;

• A fost creată Comisia de anchetă pentru 
investigarea tuturor circumstanțelor 
preluării forțate a acțiunilor unor bănci și 
companii de asigurări/reasigurări;

• Parlamentul a aprobat Hotărârea privind 
încheierea primii sesiuni ordinare din anul 
2020.

16
iulie

20
iulie

Ședințe plenare

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715118581477
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157715168046701
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