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Proiect 

 
ORDINEA DE ZI  

a ședinței în plen a Parlamentului  
din 9 septembrie 2021 

 
Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 12.00 

 
 

raport 
distribuit 

deputaților 
 

1 Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de 
judecător la Curtea Supremă de Justiție            (Aliona MIRON)                                                                                              
nr. 221 din 06.09.2021                                       

          Inițiator    -  deputata O.Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea 
concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.) 
nr. 214 din 02.09.2021 

Lege organică                                             
          Inițiatori   -  deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,   
                                 I.Talmazan, A.Mija, M.Gonța, Gh.Agheorghiesei,   
                                 A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, M.Adam,  V.Grădinaru,  
                                 E.Qatrawi, V.Jacot, R.Marian,  I.Șpac,  I.Groza, Gh.Ichim,  
                                 O.Stamate, Ig.Chiriac, M.Morozova, L.Novac, M.Popșoi,  
                                 A.Cătănoi, V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici, Iu.Păsat 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
    Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe  

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal 
nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și 
statutul funcționarului public – art.9; ș.a.) 
nr. 215 din 02.09.2021 

Lege organică 

          Inițiatori   -  deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,  
                                 I.Talmazan, A.Mija, M.Gonța, Gh.Agheorghiesei,   
                                 A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, M.Adam,  V.Grădinaru,  
                                 D.Istratii, E.Qatrawi, V.Jacot, R.Marian,  I.Șpac,  I.Groza,  
                                 Gh.Ichim, O.Stamate, I.Chiriac, M.Morozova, L.Novac,  
                                  M.Popșoi, A.Cătănoi, V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici,  
                                  Iu.Păsat 
          Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
      Coraportor - Comisia economie, buget și finanțe  
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 4 Raportul anual al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2020 
nr. 1189 din 28.05.2021 

            Prezentat  -  Comisia Națională a Pieței Financiare 
   

   

 5 Proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile 
permanente ale Parlamentului 
nr. 231 din 08.09.2021 

            Prezentat  -  Biroul permanent 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 
 

6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007 
(art.161, 17) 
nr. 49 din 03.03.2021                                                                                                                     lectura II 

           Inițiatori  - deputații V.Bolea, R.Mudreac, E.Dolință, C.Furculiță   
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

remis comisiei la ședința în plen din 09.04.21 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 di 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice  (art. 65) 
nr. 131 din 25.04.2018                                                                                                                    lectura II 

            Inițiatori - deputații R.Mudreac, O.Cuciuc, O.Lipskii      
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

8 Proiectul de lege privind importul stației de epurare 
nr. 226 din 05.07.2018  

           Inițiatori  - deputații E.Nichiforciuc, V.Ivanov     
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

exclus la ședința în plen din 30.11.18 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

9 Proiectul de lege pentru completarea articolului 64 al Codului 
Transporturilor Rutiere nr.150 din 17 iulie 2014 
nr. 363 din 24.11.2017                                                                                                                     lectura II 

            Inițiatori -  deputații A.Lebedinschi, V.Țurcan, Gh. Mitriuc 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

10 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Codul vamal- art.20; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a 
bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova-art.10; Codul fiscal- anexa nr.2 
la titlul IV ) 
nr. 493 din 15.12.2016                                                                                                                     lectura II 

Lege organică       
          Inițiatori   - deputații D.Diacov, R.Apolschii, M.Răducan, Iu.Leancă  
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

11 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la 
patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 
nr. 91 din 05.03.2014                                                                                                                       lectura II 

          Inițiatori  - deputații V.Ioniță, Z.Greceanîi, Ig.Dodon, I.Ionaș,  
                               Iu.Apostolachi, S.Furdui, I.Stratulat, A.Candu 
       Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

12 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului 
(1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire 
la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii 
Moldova de către persoane fizice 
nr. 67 din 15.02.2013                                                                                                                       lectura II 

Lege ordinară   

            Inițiator  -  deputatul I.Corman   
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe  

remis comisiei la ședința în plen din 21.05.15 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

13 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.160 din 22 februarie 2011 
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător 
(Anexa) 
nr. 376 din 12.10.2015                                                                                                                      lectura II 

Lege organică 

          Inițiatori   -  deputații  V.Odnostalco, O.Lipskii, M.Radvan, V.Bolea,  
                                G.Novac         
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe  

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

14 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative 
(Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13 ş.a; Legea 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – 
art. 15; Anexa) 
nr. 2168 din 05.10.2011  

Lege organică 

           Inițiator   -  deputatul S. Furdui    
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

amânat la ședința în plen din 28.02.13 
exclus la ședința în plen din 07.03.13 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

15 Proiectul de lege privind Fondul național de garanție în asigurări 
nr. 134 din 26.03.2013      

Lege organică                                                                                       

             Inițiator  -  deputatul V.Ioniță 

       Raportor  -  Comisia economie, buget și finanțe 
exclus la ședința în plen din 10.10.13 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

16 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 
nr. 212 din 02.09.2021   (Dumitru BUDIANSCHI)                                                                                              
           Inițiator    -  deputata O.Stamate 
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

17 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 
nr. 218 din 06.09.2021   (Sergiu LITVINENCO)                                                                                              
           Inițiator    -  deputata O.Stamate 
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

18 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 
nr. 219 din 06.09.2021   (Andrei SPÎNU)                                                                                              
           Inițiator    -  deputata O.Stamate 
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

19 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 
nr. 220 din 06.09.2021   (Natalia GAVRILIȚA)                                                                                              
           Inițiator    -  deputata O.Stamate 
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 20 ÎNTREBĂRI 

   

   

 


