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23 MAI – ZIUA PARLAMENTULUI
La 23 mai s-au împlinit 29 de ani de când Sovietul
Suprem a fost redenumit în Parlamentul Republicii
Moldova. Cu această ocazie, doritorii au vizitat
instituția în regim on-line. Tururi virtuale ale
clădirii au fost lansate pe paginile oficiale ale
Legislativului de pe rețelele de socializare.
În dimineața zilei, Președintele Parlamentului
Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj cu ocazia celei
de-a 29-a aniversări a constituirii Parlamentului.
La fel, mesaje de felicitare on-line au adresat și
președinții fracțiunilor și grupurilor parlamentare.

Publicul a vizualizat tururi virtuale în 360 ° ale Muzeului Parlamentului, Sălii Europa, sălii
de ședințe plenarei și cea pentru conferințe de presă. Istoria Legislativului și activitatea
acestuia au fost redate în videografice și fotografii. A fost lansat concursul de mesaje video
”Un Parlament - O Țară!” și quizz-uri captivante.
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COMEMORARE

Președintele Parlamentului Zinaida
Greceanîi, însoțită de un grup de
deputați, a participat la ceremonia
oficială de depunere de flori la
Complexul Memorial ”Eternitate”,
cu ocazia Zilei Victoriei și
comemorării eroilor căzuți pentru
Independența Patriei.

Zinaida Greceanîi a participat la o
videoconferință internațională dedicată celei
de-a 75-a aniversări a Victoriei, care a fost
organizată la inițiativa Președintelui Consiliului
Federației al Adunării Federale a Federației
Ruse, Valentina Matvienko. La eveniment au
participat conducători sau reprezentanți ai
forurilor legislative din țările CSI și alte state,
inclusiv din Europa.

Vizite în Parlament
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
a avut o întrevedere cu Ambasadorul
Extraordinar și Plenipotențiar al Federației
Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. Au
fost discutate mai multe aspecte actuale vizând
cooperarea moldo-rusă în diverse domenii.

Șeful Legislativului a avut o întrevedere cu
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar
al Ungariei în țara noastră, Sándor Szabó.
Interlocutorii au trecut în revistă relațiile moldomaghiare, reiterând existența unor raporturi
foarte bune de cooperare și prietenie între statele
noastre.
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Grup de lucru
Grupul de lucru parlamentar
privind asigurarea funcţionalităţii
UTA Găgăuzia s-a convocat,
în prima ședință oficială în
regim online. Au fost discutate
propunerile Grupului de lucru în
vederea continuității dialogului
permanent între Parlamentul
Republicii Moldova și Adunarea
Populară a Găgăuziei.

Campanii de informare on-line
În
premieră,
Parlamentul
Republicii Moldova a organizat
un webinar pentru tineri despre
activitatea
parlamentară
și
procesul legislativ. Evenimentul
se înscrie în șirul de acțiuni de
informare, în format online,
lansate de instituție în perioada
pandemiei de COVID -19.

Tradițional, de Ziua Internațională
a Muzeelor și Noaptea Europeană
a acestora, Muzeul Parlamentului
Republicii Moldova și-a deschis
larg ușile pentru public. În acest
an Muzeul a fost vizitat în regim
online, în cadrul unui tur virtual
ghidat.

Parlamentul Republicii Moldova
a lansat o platformă multimedia
în care a integrat toate resursele
necesare
unei
comunicări
prompte și eficiente cu massmedia și cu publicul larg: https://
multimedia.parlament.md.
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Ședințe plenare
21

mai

•

Noi măsuri pe perioada stării de urgență
în sănătate publică au fost adoptate de
Legislativ, la propunerea Guvernului.

•

Examenele naționale de absolvire a
programelor de studii în învățământul
general, sesiunea 2020, sunt anulate.
Parlamentul a susținut proiectul de lege
înaintat de Guvern cu scopul de a preveni
riscul de îmbolnăvire cu ”COVID-19”
și asigura securitatea, protecția vieții și
sănătății absolvenților.

•

A fost ratificat Acordul de finanțare cu
AID pentru implementarea Proiectului
„Răspuns de Urgență la COVID-19”, în
valoare de aproape 53 de milioane de euro.

•

Parlamentul a hotărât că alegerile
prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie.

•

A fost declarat vacant un mandat de
deputat. Mandatul a devenit vacant după ce
deputatul Fracțiunii PSRM, Oleg Teterea,
și-a depus cererea de demisie.

•

A fost modificată componența unor
comisii permanente și a unor delegații
parlamentare.
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•

Deputații au votat proiectul de lege pentru
simplificarea condițiilor de accesare a
locuințelor în cadrul Programului ”Prima
casă”.

•

Parlamentul a aprobat un proiect de lege care
prevede extinderea, de la 14 la 540 de zile,
a termenului de restituire a plăților pentru
pachetele turistice, în cazul rezoluțiunii
contractelor înainte de începerea călătoriei.

•

Pe perioada vacanței funcțiilor de membru
al Consiliului Superior al Magistraturii din
rândul judecătorilor, acestea vor putea fi
suplinite de membri supleanți, până nu vor fi
aleși membrii de bază. Este prevederea unui
proiect de lege adoptat în două lecturi.

•

Printr-o Hotărâre a Parlamentului, Sveatoslav
Moldovan a fost eliberat din funcția de
judecător al Curții Supreme de Justiție.

•

Legea privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor
poștale a fost votată de deputați în lectura
finală.

•

O nouă lege vine să consolideze cadrul de
reglementare a prevenirii și combaterii
spălării banilor.

•

Împrumutul oferit Moldovei de către Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru
construcția unui penitenciar în țara noastră
va fi majorat cu 10 milioane de Euro și va
constitui 49 milioane de euro. Parlamentul a
ratificat Acordul respectiv.

•

Parlamentul a ratificat Amendamentele
la Acordurile de finanțare cu Banca
Mondială privind Proiectul de ameliorare
a competitivității II (”PAC II”) și Proiectul
”Agricultură competitivă”.

