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Parlamentul s-a aliniat, și în acest an,
Campaniei ONU ”16 zile de activism
împotriva violenței în bază de gen”,
desfășurată în perioada 25 noiembrie –
10 decembrie curent. Prin intermediul
platformei de dialog a doamnelor
deputate din Parlament, deputatele din
cadrul tuturor Fracțiunilor și grupurilor
parlamentare s-au mobilizat și implicat
în acțiuni de informare și combatere a
violenței împotriva femeilor și fetelor.
Totodată, clădirea Parlamentului a fost
iluminată în oranj, iar pe fațada acesteia
au fost instalate șase bannere mari de
pânză cu îndemnul deputatelor ”aLEGE o
viață fără violență”.
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Campania ”aLEGE o viață fără violență!”
se desfășoară și în raioanele țării.

Doamnele deputate din Parlamentul
Republicii Moldova au participat la un
atelier de lucru cu femeile deputate din
Finlanda și Serbia. La ședința online au
participat speakerul Zinaida Greceanîi
și Reprezentanta Rezidentă PNUD în
Republica Moldova, Dima Al-Khatib.

Jocul intelectual ”Cunoaște-ți Parlamentul”
Echipa ”Agora” din municipiul Orhei este
cea de-a 5-a echipă învingătoare a etapei
regionale a jocului intelectual ”Cunoaște-ți
Parlamentul”. Preselecția a fost organizată,
prin intermediul Oficiului teritorial de
informare al Parlamentului din municipiul
Orhei și s-a desfășurat în format online.
Anterior au avut loc alte patru preselecții
în regiunea de nord, sud, sud-vest și
municipiul Chișinău. Câștigătoare sunt
echipele ”Iris” de la Liceul Teoretic ”Dante
Alighieri” din municipiul Chișinău,
”Meritocrații” de la Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” din orașul Drochia, ”Cometa”
de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din
or. Iargara, raionul Leova și ”Sargon” de
la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din
municipiul Cahul.
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Evenimente online
Reuniunea Consiliului Director al Uniunii Interparlamentare
(UIP) s-a desfășurat, în perioada 1-4 noiembrie curent, în format
online. Parlamentul Republicii Moldova a fost reprezentat
la acest forum de deputații Victor Bologan, șef al delegației,
Alla Pilipețcaia și Dan Perciun, membri ai delegației la UIP.
Agenda evenimentului a inclus alegerea noului președinte
al UIP, adoptarea bugetului și a programului de activitate al
organizației pentru 2021.
Vicepreședintele Parlamentului,
Alexandru Slusari, a avut o
întrevedere online cu Ambasadorii
Extraordinari și Plenipotențiari
ai Germaniei și Franței în țara
noastră, Angela Ganninger și
Pascal Le Deunff.

Președintele Parlamentului Republicii
Moldova, Zinaida Greceanîi, a discutat,
la 9 noiembrie curent, în regim de
videoconferință, cu Ruben Atoyan,
Șeful Misiunii FMI în Moldova, și
Rodgers Chawani, Reprezentant
permanent al FMI în țara noastră.
Vicepreședintele Parlamentului
Vlad Batrîncea a participat
la
reuniunea
Președinților
delegațiilor naționale la APCE,
convocată online de Președintele
APCE Rik Daems.
Deputatul Vasile Bolea, șeful
delegației
Parlamentului
la
Adunarea Parlamentară OSCE,a
participat la ședința online a
Comitetului Permanent al AP
OSCE.

Deputatul Dumitru Diacov a participat
la Seminarul Rose-Roth al Adunării
Parlamentare NATO. Evenimentul
”Integrarea euroatlantică în Balcanii
de Vest: ce urmează?” a avut loc, la 12
noiembrie curent, în format online.
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Evenimente online
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe,
Vladimir Golovatiuc a participat la Reuniunea
Comisiei permanente pentru economie și finanțe
a Adunării Interparlamentare a CSI.

Președintele Comisiei politică externă
și integrare europeană Igor Vremea a
participat la reuniunea Biroului Adunării
Parlamentare EURONEST. Evenimentul
a avut loc în format de videoconferință, la
17 noiembrie curent.
Șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la
Uniunea Interparlamentară (UIP), deputatul Victor
Bologan a participat la un eveniment online ”Participarea
și liderismul politic al femeilor tinere’’, organizat de UIP
în colaborare cu oficiul Reprezentantului Secretarului
General ONU pentru Tineret.
Adunarea Parlamentară a Organizației
pentru Securiate și Cooperare în Europa
(AP OSCE), în parteneriat cu delegația
franceză la AP OSCE, a organizat în format
online, un eveniment jubiliar pentru a
marca cea de-a 30-a aniversare a Cartei de
la Paris pentru Noua Europă. Parlamentul
Republicii Moldova a fost reprezentat la
acest eveniment de deputatul Vasile Bolea,
șef al delegației la AP OSCE.
Deputatul Nicolae Ciubuc a reprezentat Republica
Moldova la reuniunile Biroului și Comitetului
permanent ale APCEMN.

Deputatul Alexandr Suhodolski a participat
la Reuniunea Comisiei permanente pentru
cultură, informație, turism și sport a
Adunării Interparlamentare a CSI.
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Evenimente online
Delegația Parlamentului Republicii Moldova
a participat la sesiunea plenară a APCEMN.
Membrii Delegației sunt deputații Nicolae
Ciubuc, șeful delegației Parlamentului Republicii
Moldova la APCEMN, Mihail Paciu, și Sergiu
Litvinenco. Republica Moldova a preluat
președinția în exercițiu a APCEMN pentru prima
jumătate a anului viitor.
Raportul privind evaluarea nevoilor în
materie de drepturi sociale în Republica
Moldova a fost discutat în cadrul unei
conferințe online organizate de Consiliul
Europei. La eveniment au participat
deputații Doina Gherman, președinta
Comisiei drepturile omului și relații
interetnice și Liviu Vovc secretarul Comisiei
protecție socială, sănătate și familie.
Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea
a avut o întrevedere online cu Ambasadorii
Extraordinari și Plenipotențiari ai Franței și
Germaniei în țara noastră, Pascal Le Deunff și
Angela Ganninger.

Vicepreședintele
Comisiei
protecție
socială, sănătate și familie, Vladimir
Odnostalco a participat la Reuniunea
Comisiei permanente pentru politică
socială și drepturile omului a Adunării
Interparlamentare a CSI.
Președintele
Parlamentului
Republicii Moldova Zinaida
Greceanîi a participat la
ședința online a Consiliului
Adunării
Interparlamentare
a
Comunității
Statelor
Independente
(AIP
CSI).
Deputații Vladimir Golovatiuc
și
Radu
Mudreac,
de
asemenea, au participat la cea
de-a 51-a ședință plenară a
Adunării
Interparlamentare
a
Comunității
Statelor
Independente (AIP CSI).
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Vizite în Parlament
Președintele Parlamentului Republicii Moldova,
Zinaida Greceanîi, a avut o întrevedere cu
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al
Federației Ruse în țara noastră, Oleg Vasnețov.
Interlocutorii au discutat subiecte de actualitate
ale colaborării bilaterale dintre Republica
Moldova și Federația Rusă.

Președintele
Parlamentului
Republicii
Moldova Zinaida Greceanîi a avut o
întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Confederației Elvețiene în
țara noastră, cu sediul la Kiev, Claude Wild.
Președintele Parlamentului Republicii Moldova,
Zinaida Greceanîi, a avut o întrevedere cu Șeful
Delegației Uniunii Europene în țara noastră,
Peter Michalko.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova
Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu
Ambasadorul Ucrainei în țara noastră, Marko
Shevcenko.
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Ședințe plenare
20

noiembrie

19

noiembrie

•

Proiectul pentru consolidarea integrității
și finalității deciziilor de politică monetară,
reglementare și supraveghere bancară ale
BNM a fost votat în două lecturi;

•

Legea cu privire la protecția socială
suplimentară a unor categorii de populație,
prin care se majorează cuantumul alocației
lunare de stat pentru mai mulți beneficiari,
votată în două lecturi;

•

Aprobat, în prima lectură, proiectul de
lege care urmărește restabilirea pentru
Inspectoratul de Stat al Muncii a funcțiilor
de control în domeniul securității
și sănătății în muncă și în domeniul
raporturilor de muncă.

•

Deputații
s-au
pronunțat
pentru
implementarea procesului de distribuire
a prestațiilor sociale prin intermediul
serviciului guvernamental MPay.

•

Au fost aprobate în prima lectură măsurile
suplimentare de prevenire a răspândirii
COVID-19 în rândul angajaților și de
susținere a mediului de afaceri.

•

•

Acordul de împrumut între Republica
Moldova şi BIRD privind al doilea Proiect
de îmbunătățire a eficienței sistemului de
alimentare centralizată cu energie termică
a fost ratificat.
A fost ratificat Acordul de finanțare pentru
implementarea Proiectului ”IFAD VIII”.
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•

Au fost înăsprite sancțiunile pentru profanarea
mormintelor.

•

Proiectul de lege privind fondurile de pensii
facultative a fost votat în lectura a doua.

•

Parlamentul a ratificat Acordul prin care
Moldova va primi un credit de 13,5 milioane de
euro de la Banca Mondială pentru gestionarea
subproduselor de origine animală.

•

Deputații au votat, în lectură finală, modificări
la Codul Contravențional.

•

A fost completat Regulamentul Parlamentului,
datorită căruia site-ul instituției va asigura o
transparență mai mare a activității deputaților.

•

A fost aprobat proiectul de modificare a
Regulamentului Parlamentului, care prevede
crearea Subcomisiei pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra executării
hotărârilor, deciziilor CtEDO și a hotărârilor
Curții Constituționale.

•

Deputații Denis Ulanov și Vladimir Cebotari
au fost aleși membri ai Comisiei de anchetă
pentru investigarea tuturor circumstanțelor
preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor
băncilor comerciale, companiilor de asigurări/
reasigurări din Republica Moldova, exercitate
în perioada anilor 2010-2012.

•

Parlamentarii au susținut proiectul de
modificare a Legii ocrotirii sănătății, care va
distinge serviciile paliative printre serviciile
de bază prestate în sistemul de sănătate.

•

Parlamentul a aprobat, în prima lectură,
un proiect de modificare și completare a
Codului penal și Codului contravențional,
care prevede sancționarea violenței asupra
medicilor și a lucrătorilor medicali aflați în
exercițiul funcțiunii.
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Ședințe plenare

26

•

Un proiect care va reglementa activitatea
medicilor veterinari de liberă practică a fost
aprobat în ambele lecturi.

•

Proiectul care se referă la transmiterea
competențelor
de
constatare
a
contravențiilor din domeniul construcțiilor
de la administrația publică locală la Agenția
pentru Supraveghere Tehnică a fost remis
în Comisia juridică, numiri și imunități spre
reexaminare.

•

Parlamentul a aprobat un proiect de
modificare a Legii cinematografiei, potrivit
căruia Centrul Național al Cinematografiei
va trece la autofinanțare.

noiembrie

•

A fost aprobată Strategia pentru asigurarea
independenței și integrității în sectorul
justiției pentru anii 2021-2024.

•

Votat în lectura a doua: judecătorii vinovați
de condamnarea la CEDO a Republicii
Moldova vor plăti prejudiciile provocate.

•

Termenul de reabilitare a drumului R1
Chișinău-Ungheni-Sculeni a fost extins.

•

•

Parlamentul a votat pentru semnarea
a două amendamente, prin care Banca
Mondială va putea sprijini activitățile de
întreprinzător în Moldova.

Votat în lectura finală: serviciile paliative
vor fi distinse printre serviciile medicale de
bază în sistemul național de sănătate.

•

Deputații au aprobat, în prima lectură,
un proiect de lege care are drept scop
îmbunătățirea
funcționării
Comisiei
Naționale Extraordinare de Sănătate
Publică.

•

A fost aprobată Hotărârea cu privire la
creare Comisiei parlamentare speciale
care va elabora Strategia de dezvoltare a
sectorului sănătății a Republicii Moldova
pentru perioada 2020-2030.

•

O comisie parlamentară specială va elabora
Strategia de dezvoltare a sectorului sănătății
a Republicii Moldova pentru perioada
2020-2030.

•

O inițiativă legislativă, votată în prima
lectură, vine să asigure un impact mai mare
al auditului public extern.

•

Modificările la Legea cu privire la comerțul
interior au fost votate în prima lectură.

•

Deputații au votat, în prima lectură, o
lege care va oferi protecție suplimentară
utilizatorilor serviciilor de Internet.

•

Modificarea Legii cu privire la Serviciul
Vamal a fost aprobată de Parlament.

•

Parlamentul ajustează cadrul normativ
ce vizează procedura de eliberare a
legitimației și a insignei de ales local. A fost
aprobat în prima lectură un proiect de lege
de modificare a 5 acte normative.

•

Proiectul de lege cu privire la
Reprezentantul Guvernului în teritoriu
și Oficiul Reprezentantului Guvernului
în teritoriu a fost remis spre reexaminare
către Comisia administrație publică.
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Ședințe plenare

27

•

Votat în prima lectură: proveniența
produselor piscicole va fi verificată de
Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

•

Legea deoffshorizării a fost votată în lectura
finală.

•

Parlamentul a constituit Comisia de anchetă
pentru elucidarea circumstanțelor spălării
banilor prin intermediul judecătoriilor și
băncilor.

noiembrie

•

Procesul de angajare a străinilor la muncă
în Republica Moldova va fi optimizat.
Proiect, aprobat în prima lectură.

•

Servicii publice orientate spre cetățean:
Instituțiile nu vor mai solicita documente
suplimentare, dacă datele sunt disponibile
în format electronic.

•

A fost constituită Comisia specială pentru
elaborarea proiectului Strategiei naționale
de securitate farmaceutică pe un termen de
10 ani.

•

Deputații au votat, în prima lectură,
proiectul de modificare a Legii cu privire
la tineret. Organizațiile de tineret vor
beneficia de sprijin financiar din partea
statului.

•

Parlamentul a constituit Comisia de anchetă
privind modul de exploatare a substanțelor
minerale utile.
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„Generația Z întreabă”- o inițiativă în cadrul căreia tinerii discută cu deputații
despre subiectele care îi înteresează.
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CALENDAR
2020
DECEMBRIE
LUN

30

MAR

1

MIE

2

Ziua mondială
de combatere și
profilaxie SIDA

7

8

Ziua mondială a
aviației civile

14

VIN

3

SÂM

4

DUM

5

Intrarea în biserică
a Maicii Domnului

Ziua voluntarului

10

11

12

13

18

19

20

Ziua internațională
a drepturilor omului

16

17

Ziua Poliției
Ziua energeticianului
Ziua internațională
a emigranților

21

22

6

Ziua internațională
a persoanelor cu
dizabilități

9
Ziua internațională
anticorupției

15

JOI

23

24

25

Ziua internațională
a solidarității
umane

26

27

2

3

Nașterea Domnului
Crăciunul (stil nou)

28

29

30

31
Anul Nou
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