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BULETIN
Ziua Drapelului de Stat este sărbătorită în Republica Moldova, în fiecare an,
pe 27 aprilie. Legislativul țării a marcat sărbătoarea printr-o acțiune
simbolică de omagiere a Drapelului de Stat, instituit oficial pe
27 aprilie 1990 de către deputații primului Parlament al
Republicii Moldova. Evenimentul a fost marcat și în
raioanele țării.
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VACCIN ANTICORONAVIRUS

Zinaida Greceanîi a participat la evenimentul
de recepționare a vaccinurilor ”Sputnik-V”
oferite gratuit Moldovei de către Federația
Rusă. De asemenea, Președintele Parlamentului
a participat și la evenimentul de recepționare a
unui lot de vaccin anticoronavirus din Republica
Populară Chineză.
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”CUNOAȘTE-ȚI PARLAMENTUL”
Au fost selectate echipele care vor concura la jocul intelectual
”Cunoaște-ți Parlamentul”, ediția a IV-a. Acestea sunt:
• ”PROXIMA” de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
din orașul Anenii-Noi;
• ”Erasmus” din Mălăiești, raionul Criuleni;
• ”Invictus” – echipa Liceului Teoretic cu Profil de Arte
”Mihail Berezovschi”,
• ”Meritocrații”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”
din orașul Drochia;
• ”LIGA”, Liceului Teoretic ”M. Guboglo”
din municipiul Ceadîr-Lunga.
Etapa finală va avea loc în luna mai curent.
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COMEMORARE
Speakerul Zinaida Greceanîi, alți
deputați din Parlamentul Republicii
Moldova, au participat, la 26 aprilie
curent, la manifestările consacrate Zilei
comemorării victimelor catastrofei
de la Centrala atomoelectrică de la
Cernobîl.

DONAȚIE
Deputatul Ion Leucă, a făcut o donație
pentru muzeul Legislativului – Harta
Administrativă a României Interbelice
din 1938. Potrivit deputatului, acesta
este un obiect din arhiva personală pe
care l-a primit cadou din partea colegilor
din România, cu ocazia deschiderii Casei
memoriale „Adrian Păunescu” din satul
Copăceni raionul Sîngerei.

VACCINARE

A început vaccinarea angajaților Secretariatului Parlamentului.
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Ședințe plenare

9

•

Plenul Parlamentului a ținut un minut
de reculegere în memoria deputatei
Ludmila Guzun.

•

Proiectul privind extinderea termenului
de depunere a declarațiilor și a
dărilor de seamă pentru conducătorii
întreprinderilor bolnavi de COVID-19 a
fost votat în prima lectură.

•

Parlamentul a aprobat, în prima lectură,
un nou proiect de modificare a Legii cu
privire la avocatură.
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•

Parlamentul a ținut un minut reculegere în
memoria lucrătorilor medicali decedați din cauza
COVID-9.

•

Constituirea și activitatea Grupurilor de Acțiune
Locală, aprobate în a doua lectură.

•

A fost constituită Comisia de anchetă pentru
elucidarea circumstanțelor presupusei răpiri a
ex-judecătorului ucrainean, Mykola Chaus.

•

Legea cadastrului bunurilor imobile, modificată.

•

Aprobată, în a doua lectură, introducerea unor
interdicții și sancționări pentru deconectarea
deliberată a consumatorilor de la rețelele electrice.

•

Au fost aprobate două proiecte de lege privind
modificarea și completarea Legii pentru
compensarea diferenței de tarife la energia
electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii
unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni
și ai satului Varnița din raionul Anenii Noi.

•

A fost aprobată noua metodologie de calculare a
prețurilor la principalele produse petroliere.

•

Termenul de activitate a Comisiei privind analiza
situației de la CFM a fost extins.

•

Parlamentul a aprobat modificarea și completarea
Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități și Codului contravențional.

•

Au fost modificate Legea privind reglementarea
prin autorizare a activității de întreprinzător și
Legea cu privire la energia electrică.
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Ședințe plenare
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•

Aprobat: tarifele la energia electrică,
consumată în perioada stării de urgență
urmează a fi compensate de stat.

•

Modificarea Legii bugetului de stat pentru
anul 2021, votată în lectura a doua.

•

Abrogarea ”Legii miliardului”, aprobată în
lectura a doua.

•

A fost adoptată Declarația cu privire la
recunoașterea caracterului captiv al Curții
Constituționale.

•

Deputații
au
acordat
competențe
suplimentare Guvernului al cărui mandat a
încetat.

•

A fost adoptată Hotărârea privind anularea
prin retragere parțială a Hotărârii
Parlamentului privind numirea unui
judecător al Curții Constituționale.

•

Parlamentul a numit un judecător al Curții
Constituționale.

•

A fost constituită Comisia parlamentară
specială pentru elaborarea proiectelor de
legi privind reforma constituțională.

•

Parlamentul a aprobat un proiect ce prevede
instituirea moratoriului, pentru o perioadă
de 3 ani, asupra recoltării maselor lemnoase.

•

Deputații au aprobat reducerea TVA pentru
HoReCa, pe perioada stării de urgență.

•

Modificarea și completarea Codului penal
al Republicii Moldova și Legii cu privire la
libertatea de exprimare a fost votat în lectura
finală.
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•

Este majorată alocația lunară pentru îngrijire,
însoțire și supraveghere a persoanelor cu
dizabilități severe imobilizate la pat din rândul
participanților la lichidarea avariei de la Centrala
Atomoelectrică de la Cernobîl.

•

Parlamentul a aprobat un proiect care are drept
scop majorarea bugetelor primăriilor din contul
taxelor pentru resursele naturale.

•

”Legea prevenției”, votată în lectura finală.

•

A fost modificată Legea cu privire la comerțul
interior.

•

A fost prelungit termenul de depunere a
declarațiilor și dărilor de seamă pentru
conducătorii
întreprinderilor
bolnavi
de
COVID-19.

•

Au fost votate în lectura a doua modificările la
Legea privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător și Legea cu privire la
energia electrică.

•

Votat în lectura finală: alte câteva localități vor
beneficia de compensarea diferenței de tarife la
energia electrică și la gazele naturale.

•

Votat, în cea de-a doua lectură, sancționarea
deconectărilor deliberative de la rețelele electrice.

•

Modificările la Codul contravențional și Codul
penal au fost votate în prima lectură.

•

Modificările la Legea cu privire la avocatură aprobate în lectura a doua.

•

A fost modificată Legea privind actele de identitate
din sistemul național de pașapoarte.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Speakerul Zinaida Greceanîi a avut o
întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse
Oleg Vasnețov.

Președinta Comisiei politică externă și
integrare europeană, Violeta Ivanov s-a întâlnit
cu Ambasadorul Ucrainei Marko Shevchenko.

Președintele Parlamentului a discutat cu
grupul de deputați ai Dumei de Stat a
Federației Ruse, veniți la Chișinău pentru a
transmite lotul de vaccinuri ”Sputnik V”.

Evoluția situației pandemice, eficiența noilor
restricții și procesul de vaccinare în țara
noastră au fost discutate, în cadrul ședințelor,
convocate săptămânal de Președintele
Parlamentului Zinaida Greceanîi cu membrii
Guvernului în exercițiu, condus de Primministrul interimar Aureliu Ciocoi.

Speakerul Zinaida Greceanîi a discutat cu
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei
Vladimir Kîssa.
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VIZITE EXTERNE
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
a participat, în fruntea unei delegații
parlamentare, la cea de-a 52-a sesiune plenară
a Adunării Interparlamentare a țărilor membre
ale Comunității Statelor Independente (AIP
CSI), desfășurată în perioada 15-16 aprilie
curent, la Sankt Petersburg, Federația Rusă.
Speakerul a participat la ședința Consiliului
AIP CSI, a ținut un discurs în deschiderea
ședinței plenare a Adunării Interparlamentare
și a avut o serie de întrevederi bilaterale.
Zinaida Greceanîi a fost decorată cu Ordinul
Comunității al Adunării Interparlamentare
a țărilor membre ale Comunității Statelor
Independente (AIP CSI).

Delegația Parlamentului Republicii Moldova la
Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
(APCE) a participat la sesiunea de primăvară
a APCE. Aceasta s-a desfășurat în perioada
19-22 aprilie, la Strasbourg. Din delegație au
făcut parte vicepreședintele Parlamentului
Vlad Batrîncea – președintele delegației,
vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi,
deputații Monica Babuc, Gaik Vartanean
și Liviu Vovc. În cadrul lucrărilor sesiunii,
vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea
a fost ales, în unanimitate, vicepreședinte al
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
(APCE), pentru perioada anului 2021.
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VIZITE EXTERNE
Deputații Gaik Vartanean, secretarul Comisiei
politică externă și integrare europeană, șeful
delegației, și Nichita Țurcan, membrul Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media, au participat la monitorizarea
referendumului din Kîrgîzstan privind noul
proiect al Constituției. Parlamentari au făcut
parte din Misiunea de observatori a Adunării
Interparlamentare a CSI (AIP CSI).

În perioada 25-30 aprilie, au avut loc Zilele Republicii Moldova la Sankt Petersburg, cu prilejul
aniversării a 31-a a Drapelului National al țării noastre. La evenimentele festive au participat
parlamentari din Republica Moldova – vicepreședintele Parlamentului Vladimir Vitiuc, deputații
Violeta Ivanov și Gheorghii Para.
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Deputata Violeta Ivanov, președintele Comisiei
politică externă și integrare europeană, a
reprezentat Legislativul Republicii Moldova la
reuniunile Comisiei pentru chestiuni juridice și
politice și Comisiei cultură, educație și afaceri
sociale ale Adunării Parlamentare a Cooperării
Economice la Marea Neagră (APCEMN). Cele
două ședințe s-au desfășurat la 7 aprilie curent,
în regim online.

EVENIMENTE ONLINE

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi,
a participat la Reuniunea Președinților
de Parlament organizată de Mejlisul
Turkmenistanului, cu genericul ”Rolul
parlamentarilor în consolidarea păcii și
securității internaționale”. Zinaida Greceanîi a
ținut un discurs în fața participanților, în care a
mulțumit instituției legislative și Președintelui
Turkmenistanului pentru inițiativa privind
proclamarea anului 2021 drept Anul
Internațional al Păcii și al Încrederii.

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
a avut o discuție, în format online, cu
Asaf Hajiyev, Secretar General al Adunării
Parlamentare a Cooperării Economice a Mării
Negre (APCEMN). La întrevedere a participat
deputata Violeta Ivanov, președintele Comisiei
politică externă și integrare europeană.

Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea,
președintele Grupului de prietenie cu
Parlamentul Chinei, a participat la Conferința
internațională ”Noul concept de dezvoltare
a Chinei, practica socialismului cu specific
chinez”, în calitate de spicher al evenimentului.

Oficiile
teritoriale
de
informare
ale
Parlamentului (OTIP) au desfășurat o serie
de consultări cu societatea civilă, autoritățile
și instituțiile publice locale pentru a definitiva
elaborarea unui proiect de lege de reglementare
a întreținerii şi protecţiei animalelor de
companie. Organizarea consultărilor și
inițiativa legislativă aparțin deputatei Arina
Spătaru.

Șeful delegației Parlamentului Republicii
Moldova la Uniunea Interparlamentară (UIP),
deputatul Victor Bologan a participat la
Reuniunea Comitetului de pregătire a Celei de-a
Cincea Conferințe Mondiale a Președinților de
Parlamente. Evenimentul a avut loc în format
de videoconferință.
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Deputatul Dumitru Diacov
a participat la Reuniunea
Comisiei
pentru
afaceri
politice, drepturile omului și
democrație din cadrul Adunării
Parlamentare a Parteneriatului
Estic (AP EURONEST), în
calitate de membru al Comisiei.
Totodată, deputatul a participat
la o nouă ședință a Grupului de
lucru privind situația politică
din Republica Belarus al AP
EURONEST.

EVENIMENTE ONLINE

Echipa Parlamentului Republicii Moldova a
obținut locul III la Campionatul parlamentar
european la șah. Din echipă au făcut parte
deputatul Victor Bologan, Marele maestru
internațional la șah, și Vicepreședintele
Parlamentului Republicii Moldova, Vlad
Batrîncea. În total, au avut loc 7 runde, la care au
participat 14 echipe numeroase și impunătoare
din Europa și CSI. În urma acestora, echipa
Parlamentului Republicii Moldova s-a clasat
pe locul III, în clasamentul general, iar Victor
Bologan a adunat în palmares numărul maxim
de puncte, astfel a luat locul I.

Dumitru DIACOV

Deputatul Dumitru Alaiba
a participat la Reuniunea
Comisiei
afaceri
sociale,
educație, cultură și societate
civilă
din
cadrul
AP
EURONEST.
Dumitru ALAIBA

Deputații Igor Vremea, în
calitate de coraportor, și
Igor Munteanu, membri ai
Delegației Parlamentului la
Adunarea
Parlamentară
a
Parteneriatului
Estic,
au
Igor VREMEA
participat
la
elaborarea
raportului Comisiei pentru
securitate energetică din cadrul
AP EURONEST în problema
independenței energetice în
Igor MUNTEANU
regiune.

Reuniunea membrilor Comisiei permanente
pentru politică socială și drepturile omului
a Adunării Interparlamentare a Comunității
Statelor Independente (AIP CSI) s-a desfășurat
în regim de videoconferință. Parlamentul a fost
reprezentat de Vladimir Odnostalco, membru
al Delegației la AIP CSI, vicepreședinte al
Comisiei parlamentare protecție socială,
sănătate și familie.

Vicepreședintele APCE Vlad Batrîncea a
participat la Reuniunea Biroului Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE),
convocată în regim de videoconferință de
Președintele APCE, Hendrik Daems.
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EVENIMENTE ONLINE
Vicepreședintele Parlamentului Republicii
Moldova, Vlad Batrîncea a discutat, în format
de videoconferință, cu ambasadorii Franței,
Germaniei și Poloniei în țara noastră.

”Diversitatea
culturală
este
un
bun
indispensabil pentru consolidarea coeziunii
sociale, reducerea sărăciei şi realizarea
dezvoltării durabile”, a declarat Igor Vremea,
Șeful Delegației Parlamentului Republicii
Moldova la Dimensiunea Parlamentară a
Inițiativei Central Europene (DP ICE). Igor
Vremea a ținut un discurs la Reuniunea în
format de videoconferință a Comitetului
general pentru afaceri culturale al DP a ICE, cu
genericul ”Identitatea și diversitatea culturală
în Europa”.

Summitul UIP pentru tineri s-a desfășurat pe
28-29 aprilie. În prima zi, acesta a întrunit
peste 200 de deputați din țările membre ale
UIP. În cea de-a doua zi, la lucrările acestuia
au aderat reprezentanții Legislativului din
Republica Moldova – Victor Bologan, Alla
Pilipețcaia și Radu Marian.

În contextul Zilei Bibliotecarului, Oficiul
teritorial de informare al Parlamentului
(OTIP) Edineț a organizat o discuție online
cu participarea deputaților, angajaților
bibliotecilor publice din raioanele de nord
ale țării, cititorilor activi. Participanții au
fost salutați de deputatele din Parlamentul
Republicii Moldova Monica Babuca, Irina
Lozovan și Arina Spătaru.
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CALENDAR
2021
MAI
LUN

26

MAR

27

MIE

JOI

28

29

VIN

SÂM

30

DUM

1

2

Ziua Muncii

3
Ziua Mondială a
Libertăţii Presei

4

5

6

7

8

Ziua internațională
a pompierilor

Ziua Victoriei

Ziua internațională a
moașelor

10

11

9
Ziua Europei

12

13

14

15

16

Ziua Internaţională
a Familiei

17

18

19

20

Ziua Internaţională a
Muzeelor

24

25

21

22

Ziua Mondială a
Diversităţii Culturale
pentru Dialog şi
Dezvoltare

26

27

Ziua mondială a
energiei regenerabile

31
Ziua Mondială
împotriva Fumatului

12

28

23
Ziua Parlamentului
Republicii Moldova

29

30

