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Ziua Națională a
Portului Popular
În ajunul Zilei Naționale a Portului
Popular, Parlamentul a lansat o expoziție
de costume tradiționale. Admiratorii pot
urmări, în regim online, turul virtual al
celor 16 costume populare, oferite de
Muzeul Național de Etnografie și Istorie
Naturală a Moldovei și vernisate în
incinta instituției.

Comemorare
Președintele
Parlamentului,
Zinaida
Greceanîi a depus flori la monumentul
marelui poet, Mihai Eminescu, în memoria
celor 131 de ani de la trecerea în eternitate
a acestuia.

Președintele
Parlamentului
Zinaida
Greceanîi, însoțită de un grup de deputați,
au depus flori la monumentul lui Aleksandr
Pușkin din capitală, cu ocazia omagierii a
221 ani de la nașterea poetului.
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Ziua funcționarului public
Mai mulți funcționari publici
din cadrul Secretariatului
Parlamentului Republicii Moldova
au fost decorați cu Diplome, semnate
de speakerul Zinaida Greceanîi, cu
prilejul sărbătorii profesionale – Ziua
funcționarului public.
Distincțiile au oferite în semn de înaltă apreciere
pentru abnegație și profesionalism, rezultate
performante în activitate și devotament serviciului
public. Diplomele fost înmânate de către Secretarul
general al Parlamentului Adrian Albu.
Totodată, în dimineața zilei de 23 iunie curent,
fiecare funcționar public al instituției a primit
mesaj de felicitare din partea Secretarului
general în care se menționează că
imaginea unei instituții deschise,
corecte, transparente și în interesul
oamenilor este creată și de
angajații săi.

Vizite în Parlament
Președintele Parlamentului a
discutat cu noul Ambasador al
Republicii Belarus la Chișinău
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Ședințe plenare
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•

Parlamentul a ratificat Contractul de
finanțare între Republica Moldova și
Banca Europeană de Investiții privind
implementarea Proiectului ”Deșeuri solide
în Republica Moldova”;

•

Parlamentul a aprobat, în I lectură, crearea
Subcomisiei pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra executării deciziilor
Curții Europene a Drepturilor Omului și a
hotărârilor Curții Constituționale;

•

Participarea conducătorului mijlocului de
transport la întreceri pe drumurile publice
va fi sancționată penal;

•

Examenele de calificare la finalizarea
programelor de formare profesională
tehnică, anulate;

•

Parlamentul a ratificat Acordul dintre
Republica Moldova și Republica Belarus
privind securitatea socială;

•

Proiectul de lege cu privire la organizațiile
necomerciale, votat în lectură finală;

•

Parlamentul a aprobat încetarea mandatului
de director adjunct al CNA;

•

Parlamentul l-a numit, în ședința de astăzi,
pe Vadim Cojocaru în funcția de director
adjunct al Centrului Național Anticorupție;

•

Deputații au aplaudat în picioare medicilor,
în ajunul Zilei profesionale;

•

Grupul parlamentar PRO MOLDOVA a
înaintat moțiune simplă asupra politicilor
guvernamentale în domeniul sănătății
publice.

•

Agresorii familiali vor putea fi monitorizați
electronic, cu brățară instalată la mână sau
la picior. Parlamentul a votat un proiect de
lege pentru modificarea mai multor acte
normative în acest sens, în I și II lectură;

•

Statul va oferi gratuit veteranilor de război
prima de asigurare medicală obligatorie.
Parlamentul a aprobat câteva proiecte
pentru protecția socială suplimentară a
unor categorii de cetățeni, în I lectură.

•
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Parlamentul a adoptat Declarația cu privire
la condamnarea faptelor de traseism și
corupere politică.
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Circa 80 de copii și tineri
s-au înregistrat la prima Tabără
parlamentară online, care a fost
lansată de către Legislativ.
În deschiderea evenimentului,
Secretarul general adjunct al
Parlamentului, Lilia Melnic a salutat
participanții și a menționat că prin
organizarea activităților de educație
civică, Parlamentul încurajează
adolescenții și tinerii să cunoască
mai multe despre instituție, despre
procesul legislativ, precum și
despre modalitatea de a se implica
în adoptarea deciziilor.

Parlamentul a lansat podcastul ”Generația Z întreabă”
Parlamentul a lansat podcastul ”Generația Z
întreabă” – o inițiativă în cadrul căreia tinerii
discută cu deputații despre subiectele care îi
înteresează. Podcastul ”Generația Z întreabă”
este realizat de tineri, născuți în perioada anilor
2000, care abordează diverse teme, inclusiv
economice, ecologice, sociale și politice, pe care
le analizează și discută cu deputații.
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Program inedit de 1 iunie, prezentat de Parlament
Pe parcursul zilei, Parlamentul a desfășurat
un program de activități, în regim online. Pe
rețele de socializare ale instituției sunt lansate
jocuri, puzzle virtual, videografice informative
destinate copiilor despre activitatea deputaților.
Angajații instituției au fost invitați să fixeze în
imagini momente trăite împreună cu copiii sau
nepoții lor, în cadrul unui joc, al unei activități,
iar fotografiile vor fi publicate pe rețelele de
socializare ale Parlamentului.
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