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BULETIN

30 
de ani

Zilele 
Parlamentului 

În cadrul Zilelor Parlamentului a avut loc ceremonia de 
premiere a câștigătorilor concursului de poezie, dedicat 
lui Grigore Vieru. 

A fost lansat concursul de creație în contextul aniversării a 30 de ani. Astfel, tinerii cu vârsta 
cuprinsă între 16-18 ani sunt invitați să participe la concursul de eseuri cu tema ”Activitatea 
unui deputat în 101 de cuvinte”, care se va desfășura în perioada 23 mai – 23 iunie 2021.

Zilele Parlamentului 
Republicii Moldova, în acest 

an au fost consacrate celei 
de-a 30-a aniversări de la 

constituirea Legislativului. 
Cu această ocazie, scuarul 

Parlamentului a fost decorat 
cu iluminat festiv, iar în 

fața clădirii au fost instalate 
două cifre gigantice – ”30”, 
care semnifică perioada de 
activitate a Legislativului, 

care a fost marcată la 
23 mai 2021.     

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230170106
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230196203
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230196203
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230196203
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230196203
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230196203
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719230196203
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Scrisori de mulțumire, semnate de Președintele Parlamentului 
Zinaida Greceanîi și suvenire comemorative au fost înmânate 
angajaților Secretariatului Parlamentului care activează în cadrul 
Legislativului din momentul constituirii instituției. 

Participarea Președintelui Parlamentului Zinaida Greceanîi la careul 
solemn de la liceul ”Nikolai Gogol”, dedicat încheierii anului școlar

SCRISORI DE MULȚUMIRE

CAREUL SOLEMN

30 DE ANI

”ULTIMUL SUNET”

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719275019216
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719275019216
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719275019216
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719308395194
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719308395194
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719308395194
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”Cunoaște-ți Parlamentul”

DIPLOMA PARLAMENTULUI DE GR.I

COMEMORARE

Echipa ”PROXIMA” de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din 
orașul Anenii Noi este învingătoarea jocului intelectual ”Cunoaște-
ți Parlamentul”, ediția a IV-a. La 15 mai curent, în incinta 
Legislativului, s-a desfășurat etapa finală a jocului. Au concurat 
5 echipe câștigătoare ale etapelor regionale de preselecție. La finele 
concursului, tinerii au discutat cu deputații Arina Spătaru, Alla 
Darovannaia, Marina Tauber, Dumitru Alaiba și Dinu Plîngău. De 
asemenea, tinerii au fost salutați de Lilia Melnic, secretar general 
adjunct al Parlamentului.

Peste 100 de medici de familie din toată țara au fost 
decorați cu Diplome de gradul I ale Parlamentului. 
Distincțiile au fost oferite în semn de recunoștință 
pentru profesionalism înalt, performanțe deosebite în 
prestarea serviciilor medicale, dăruire și contribuție 
substanțială la îmbunătățirea sănătății populației, 
precum și cu prilejul Zilei Internaționale a Medicului 
de Familie. 

Speakerul Zinaida Greceanîi și deputații 
au participat la activitățile consacrate 
Zilei Victoriei și a comemorării eroilor 
căzuți pentru Independența Patriei. 

Etapa FINALĂ

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719238479270
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719238479270
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719238479270
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719238479270
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719140964852
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719140964852


BULETIN / mai

4

PODCAST - “Generația Z întreabă”

BILANȚ

Deputata Fracțiunii PDM, Monica Babuc 
a participat la o nouă ediție a podcastului 
“Generația Z întreabă” – o inițiativă unde 
tinerii discută cu deputații din Parlamentul 
Republicii Moldova despre subiectele care 
îi interesează. 

În perioada anilor 2019-2021, în Parlamentul de legislatura 
a X-a au fost organizate în total 80 de ședințe plenare, dintre 
care s-au desfășurat – 76. 
În sesiunile de primăvară din anii de referință, au avut loc 
49 de ședințe în plen, în sesiunile de toamnă – 25, iar în 
sesiuni extraordinare s-au desfășurat 3 ședințe. Parlamentul 
Republicii Moldova de Legislatura a X-a a adoptat 512 acte 
normative. Din totalul actelor adoptate, 324 au fost legi, iar 
188 – hotărâri.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, Muzeul Parlamentului 
a organizat un șir de activități de informare a publicului despre 
istoria Legislativului, care au loc, inclusiv, în regim online. În 
fața clădirii instituției au fost expuse două automobile de epocă – 
Limuzina ”Gaz-14 și ”ZIL 41047”, din dotarea garajului instituției. 

NOAPTEA MUZEELOR

https://multimedia.parlament.md/deputata-monica-babuc-a-participat-in-cadrul-podcastului-generatia-z-intreaba/
https://multimedia.parlament.md/deputata-monica-babuc-a-participat-in-cadrul-podcastului-generatia-z-intreaba/
https://multimedia.parlament.md/date-preliminare-in-perioada-2019-2021-parlamentul-de-legislatura-a-x-a-a-organizat-80-de-sedinte-plenare/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719261575325
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719261575325
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719261575325
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Speakerul Zinaida Greceanîi, în fruntea delegației Republicii Moldova, a efectuat, în perioada 
5-7 mai, o vizită oficială la Adunarea Națională a Republicii Belarus. Din delegație au făcut parte 
deputații Vasile Bolea – președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Radu Mudreac – 
președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară și Secretarul general al Parlamentului 
Adrian Albu. 

Secretarul general al 
Parlamentului, Adrian 
Albu a discutat cu Șeful 
Secretariatului Camerei 
Reprezentanților a 
Legislativului din Belarus 
Andrei Naumovici.

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

VIZITE EXTERNE

La Minsk a fost semnată Declarația 
comună a Parlamentului Republicii 
Moldova și Adunării Naționale a 
Republicii Belarus.

https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719155708770
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VIZITE EXTERNE

Deputatul Fracțiunii PSRM, Gheorghii Para a 
participat la ședința Comisia AIP CSI pentru 
studierea experienței edificării statale și 
administrației locale care a lansat elaborarea 
mai multor proiecte comune noi.

Deputatul Radu Mudreac, președintele 
Comisiei agricultură și industrie alimentară 
a Parlamentului Republicii Moldova, 
membrul delegației naționale la Adunarea 
Interparlamentară a CSI (AIP CSI), a fost reales 
președinte al Comisiei permanente pentru 
politică agrară, resurse naturale și ecologie a 
AIP CSI. În cadrul Reuniunii comisiei care a 
avut loc la sediul AIP CSI din Sankt Petersburg, 
Secretarul general al AIP CSI, Dmitri Kobițki, a 
subliniat faptul că Radu Mudreac este membru 
al acestei comisii din 2014 și o conduce din 
2019. 

Vicepreședinții Parlamentului Vlad 
Batrîncea și Mihail Popșoi, membri 
ai delegației Republicii Moldova la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei (APCE) au participat la 
Reuniunea Comisiei de monitorizare 
a APCE, alături de coraportorii pentru 
Moldova. 

Colaborarea transfrontalieră dintre Moldova și 
Ucraina pe filiera Nistrului a fost abordată la 
Cel de-al IX-lea Congres ecologic internațional 
de pe Neva, la care Republica Moldova a fost 
reprezentată de către deputatul Fracțiunii 
PSRM Radu Mudreac. 

EVENIMENTE ONLINE

https://multimedia.parlament.md/comisia-aip-csi-pentru-studierea-experientei-edificarii-statale-si-administratiei-locale-lanseaza-elaborarea-mai-multor-proiecte-comune-noi/?fbclid=IwAR3EFRSFaYjCkCrYGv_uvIpaORwg9RjsRbjOs6nXFNy-G2Upr7uf8oERBM4
https://multimedia.parlament.md/radu-mudreac-a-fost-reales-presedinte-al-comisiei-pentru-politica-agrara-resurse-naturale-si-ecologie-a-adunarii-interparlamentare-csi/
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719289662136
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719289662136
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719220860051
https://www.flickr.com/photos/parliamentrm/albums/72157719220860051
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EVENIMENTE ONLINE

Rolul rețelelor sociale și al mesageriilor în 
campaniile electorale, procedurile electorale 
noi, încrederea cetățenilor față de acestea – au 
fost subiecte discutate în cadrul unui forum 
internațional, la care a participat, online, 
deputatul Fracțiunii PSRM Nichita Țurcan. 

Deputatul Vladimir Odnostalco, 
vicepreședintele Comisiei protecție socială, 
sănătate și familie, membru al Delegației 
Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea 
Interparlamentară a CSI (AIP CSI) a participat 
la Reuniunea Consiliului de experți în 
domeniul sănătății pe lângă AIP CSI, în regim 
de videoconferință.

În perioada 24-25 mai curent, deputați Victor 
Bologan, președintele Grupului național la 
Uniunea Interparlamentară (UIP), Nicolae 
Ciubuc, membru al delegației Moldovei la UIP, 
și Alla Pilipețcaia au participat la Reuniunea 
Consiliului Director al UIP. În prima zi a 
Reuniunii, șeful delegației din partea Republicii 
Moldova Victor Bologan a fost ales membru al 
Grupului de lucru pentru știință și tehnologie 
al UIP. 

Deputatul Nichita Țurcan, membru al Comisiei 
cultură, știință, educație, tineret, sport și mass-
media a reprezentat Legislativul la Cea de-a 
16-a Adunare Interparlamentară a Tinerilor 
din statele membre CSI (AIPT CSI). Reuniunea 
a avut lor pe 20-21 mai, în format mixt, Nichita 
Țurcan a participat în regim online. 

CARITATE

În perioada sărbătorilor pascale, 
Parlamentul a făcut o nouă donație 

beneficiarilor Centrului de plasament 
pentru persoane vârstnice și 

persoane cu dizabilități din comuna 
Cocieri, raionul Dubăsari, instituție 

patronată de Legislativ. 

https://multimedia.parlament.md/victor-bologan-a-fost-ales-membru-al-grupului-pentru-stiinta-si-tehnologie-al-uniunii-interparlamentare/
https://multimedia.parlament.md/nichita-turcan-reprezinta-moldova-la-adunarea-interparlamentara-a-tinerilor-din-statele-csi/
https://multimedia.parlament.md/rolul-retelelor-sociale-credibilitatea-procedurilor-electorale-noi-subiecte-discutate-la-un-forum-international-cu-participarea-deputatului-nichita-turcan/
https://multimedia.parlament.md/vladimir-odnostalco-a-participat-la-reuniunea-consiliului-de-experti-in-domeniul-sanatatii-pe-langa-aip-csi/
https://multimedia.parlament.md/date-preliminare-in-perioada-2019-2021-parlamentul-de-legislatura-a-x-a-a-organizat-80-de-sedinte-plenare/
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Secretariatul Parlamentului a realizat o acțiune caritabilă 
în susținerea familiilor cu copii bolnavi de cancer.

Grație donațiilor făcute de angajații instituției, visul părinților 
copiilor care suferă de leucemie de a dota Institutul Oncologic 
din Chișinău cu aparatul de flowcitometru a devenit mai aproape 
de realitate. Procurarea aparatului va permite efectuarea 
diagnosticului rapid, tratamentului corect în țară și, respectiv, 
va oferi mai mute șanse la viață pentru copiii bolnavi de cancer.

Aproape 38 de mii de lei acumulați din donațiile angajaților 
Secretariatului și contribuția din fondul Președintelui 
Parlamentului au ajuns în contul Asociației ”Viața fără 
leucemie” – unica în Republica Moldova care susține copiii 
diagnosticați cu maladii oncologice și familiile care îngrijesc 
acești copii. 
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2021
IUNIE

C A L ENDAR

LUN

31 1 2 3 4 5 6

28 29 30 1 2

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

3 4

7 8 9 10 11 13

MAR MIE JOI VIN SÂM DUM

Ziua grănicerului 

Ziua Internaţională a 
Ocrotirii Copiilor 

Ziua lucrătorului 
bancar 

Ziua internaţională 
împotriva torturii 

Ziua Națională a 
Portului Popular 

Ziua Suveranităţii 
Republicii Moldova 
Ziua funcţionarului 
public 

Ziua Mondială a 
Mediului 

Ziua 
lucrătorului medical 
și a farmacistului 

Ziua mondială a 
donatorului de sânge 

12
Ziua asiguratorului 


