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BULETIN
Grupuri de vizitatori din diferite raioane ale țării, precum și din Estonia, Ucraina și Italia au
participat la acțiunile dedicate Zilei Internaționale a Democrației, organizate în scuarul
Parlamentului. Aceștia au discutat cu Președintele Parlamentului și unii deputați.
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Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a oferit
distincții membrilor Echipei naționale a Federației
de Taekwon-Do din Moldova, care s-au întors cu
premii de la Campionatul European Kazan 2021.

Tamara Gheorghița a fost numită
în funcția de Secretar general al
Parlamentului din 9 septembrie 2021.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
La Parlament a fost lansată o expoziție de fotografie,
în ajunul Zilei Internaționale a Oamenilor în Vârstă.

Deputatul Adrian Băluțel a participat la dezbaterile
pe problemele tinerilor, în special cele care se referă
la calitatea educației, corelarea dintre piața muncii și
sistemul educațional, organizate de Radio Moldova
Tineret.

Asigurarea studiilor universitare
gratuite în Republica Moldova a
constituit subiectul dezbaterilor
academice a echipelor Consiliilor
tinerilor din raioanele Ocnița și
Drochia, desfășurate în contextul
zilelor deschiderii parlamentare.
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Ședințe plenare
•

Deputații au aprobat, cu 56 de voturi, un
proiect de modificare a Constituției, în
prima lectură.

•

Legea privind sistemul public de pensii a
fost modificată.

•

Parlamentul a aprobat proiectul de
hotărâre privind desemnare a cinci membri
ai Comisiei Electorale Centrale: Berlinschii
Alexandr, Caraman Angelica, Gurduza
Sergiu, Lupașco Ludmila și Musteața
Alexandru.

•

Președintele interimar al Curții Supreme
de Justiție și vicepreședintele instituției
vor fi desemnați de Consiliul Suprem al
Magistraturii. Un proiect de lege în acest
sens a fost votat, în prima lectură.

•

Legislativul a aprobat constituirea a 45 de
grupuri parlamentare de prietenie cu alte
țări.

•

Parlamentul a luat act de cererea de demisie
depusă de Anatolie Zagorodnîi.

•

A fost modificat mecanismul de compensare
a dispozitivelor medicale și extinsă lista
beneficiarilor de protezare individuală
și consumabile necesare intervenției
chirurgicale, din contul CNAM.

9

septembrie

•

În cadrul primei ședințe plenare din
sesiunea de toamnă a Parlamentului a fost
pus în aplicare sistemul electronic de vot.

•

Parlamentul a aprobat hotărârea privind
numirea Alionei Miron numită în funcția
de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

•

Deputații au instituit un nou mecanism de
control și de sancționare a conducătorilor
autorităților publice, aflate sub control
parlamentar.

•

Parlamentul a luat act de raportul anual
de activitate al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare.

•

Parlamentul a adoptat, cu 54 de voturi,
hotărârea privind revocarea membrilor
Consiliului de administrație al CNPF.

•

Deputații au votat, în prima lectură,
proiectul care prevede numirea și eliberarea
directorilor Serviciului Fiscal de Stat și
Serviciului Vamal de către Guvern.

•

A fost adoptat proiectul de hotărâre privind
inițierea controlului parlamentar asupra
activității Centrului Național Anticorupție.

•

Legislativul a luat act de cererile de
demisie depuse de cinci deputați din
Fracțiunea parlamentară ”Partidul Acțiune
și Solidaritate”: Natalia Gavrilița, Andrei
Spînu, Sergiu Litvinenco, Dumitru
Budianschi și Rosian Vasiloi.

16

septembrie
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Ședințe plenare
•

Debitorul nu va putea fi evacuat din casă
în perioada rece a anului, dacă acesta nu
dispune de o altă locuință corespunzătoare,
unde s-ar putea muta. Prevederile se conțin
în proiectul de modificare a Codului de
executare al Republicii Moldova.

•

A fost modificată componența nominală a
unor comisii permanente ale Parlamentului
și a unor delegații la organizațiile
parlamentare internaționale și organizațiile
parlamentare bilaterale.

23

septembrie

•

Deputații au ținut un minut de reculegere
în memoria victimelor atacului armat la
Universitatea din Perm.

•

Cu 86 de voturi ale deputaților a fost
modificată Constituția Republicii Moldova.

•

Proiectele noului Cod al transportului
feroviar și cel privind crearea Autorității
Feroviare au fost votate, astăzi, de
Parlament, în prima lectură.

•

În lectură finală au fost aprobate proiectele
privind instituirea unui nou mecanism de
control și de sancționare a conducătorilor
CNPF, ANRE și altor autorități, precum
și proiectul privind numirea șefilor
Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului
Vamal de către Guvern.

•

Deputații au decis că reducerea TVA pentru
companiile HoReCa va intra în vigoare la
1 octombrie.

•

Votat în lectura întâi: angajaților transferați
în alte funcții, în urma reorganizării unor
ministere, li se va achita diferența de salarii.

•

•

30

septembrie

Parlamentul a probat, în prima lectură,
proiectul de majorare a cuantumului
alocațiilor de stat pentru unele categorii
ale populației.

•

A fost modificată componența unor comisii
parlamentare.

•

Deputații au aprobat, în lectura finală,
proiectul de modificare a Legii privind
sistemul public de pensii.

•

Proiectul de lege pentru modificarea
Legii privind Comisia Națională a Pieței
Financiare și Legii concurenței a fost votat
în lectura finală.

•

În lectura a doua este votat proiectul de
lege pentru modificarea Legii cu privire la
Curtea Supremă de Justiție.

•

Proiectul de lege privind utilizarea
Drepturilor Speciale de Tragere alocate de
FMI și proiectul de ratificare a Acordului
privind Proiectul ”Răspuns de Urgență la
COVID-19 – finanțare adițională” au fost
aprobate în prima lectură.

•

Proiectul de lege pentru modificarea
Legii privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor a fost votat în
prima lectură.

Natalia Moloșag a fost numită în funcția de
Avocat al Poporului.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Speakerul a discutat cu reprezentanții
Asociației Patronale ”Camera de Comerț
Americană din Moldova” (AmCham Moldova).
La întrevedere au participat deputații Dumitru
Alaiba, Vladimir Bolea, Doina Gherman,
Liliana Nicolaescu-Onofrei, Radu Marian,
Iulia Dascălu.

Parteneriatul moldo-slovac, discutat de
Președintele Parlamentului, Igor Grosu și
Ambasadorul Slovaciei, Dušan Dacho.

Igor Grosu s-a întâlnit cu Lea Stančič,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Slovenia în Moldova.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației
Businessului European (EBA) în Moldova.
La discuții au participat vicepreședintele
Parlamentului, Mihail Popșoi, precum și mai
mulți președinți ai comisiilor parlamentare.

Deputatul Vladimir Bolea, șeful Delegației
Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea
Parlamentară a OSCE a avut o întrevedere cu
șeful Misiunii OSCE în țara noastră, Claus
Neukirch.

Șeful Legislativului s–a întâlnit cu șeful
Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus
Neukirch.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu
ministrul Afacerilor Externe al Republicii
Cehe.

Dumitru Alaiba, președintele Comisiei
economie, buget și finanțe, a discutat cu
Ehsan Aleaziz, ofițer politic al Ambasadei SUA
la Chișinău.

Igor Grosu s-a întâlnit cu Pascal Le Deunff,
Ambasadorul Republicii Franceze la Chișinău.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
salutat venirea noului șef al Delegației UE în
Moldova, Janis Mazeiks.

Președintele Comisiei juridice, numiri și
imunități, Olesea Stamate, a avut o întrevedere
cu Ambasadorul României la Chișinău, Daniel
Ioniță.

Vasile Bolea, vicepreședintele Comisiei
juridice, numiri și imunități, s-a întâlnit cu
Ehsan Aleaziz, ofițerul politic al Ambasadei
SUA.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a
întâlnit cu Michael Siebert, director executiv
pentru Europa de Est și Asia Centrală, Serviciul
European de Acțiuni Externe (SEAE) și Janis
Mazeiks, șeful Delegației Uniunii Europene în
Republica Moldova.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
s-a întâlnit cu Thomas Mayr-Harting,
Reprezentantul Special al Președintelui
în Exercițiu al OSCE pentru procesul de
reglementare a conflictului transnistrean.
Președinta Comisiei politică externă și
integrare europeană, Doina Gherman a avut
o întrevedere cu Uldis Mikuts, Ambasadorul
Letoniei în Republica Moldova.

Conducerea Comisiei economie, buget
și finanțe s-a întâlnit cu Reprezentantul
permanent al FMI în Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu
împreună cu președinta Comisiei politică
externă și integrare europeană, Doina
Gherman s-a întâlnit cu Ministrul Afacerilor
Externe și Europene al Republicii Slovace,
Ivan Korčok, aflat în vizită oficială în țara
noastră.

Președinta Comisiei politică externă și
integrare europeană, Doina Gherman, a avut
o întrevedere cu Ofițerul politic al Ambasadei
SUA, Ehsan Aleaziz.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut
o discuție cu Ambasadorul Republicii Austria
în Republica Moldova, Stella Avallone.

Vicepreședintele
Parlamentului,
Vlad
Batrîncea, a avut o întrevedere cu ambasadorul
Franței în țara noastră, Pascal Le Deunff.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii
Italiene în țara noastră, Lorenzo Tomassoni.

Vicepreședintele Comisiei politică externă
și integrare europeană, Ion Groza, a avut o
întrevedere cu Eric Poppe, reprezentantul
Organizației Internaționale a Francofoniei
(OIF) pentru Europa Centrală și de Est.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu și
președintele Comisiei economie, buget și
finanțe, Dumitru Alaiba au avut o întâlnire
cu reprezentanții Asociației Investitorilor din
România (AIR) în Republica Moldova.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut
o întrevedere de rămas bun cu Ambasadorul
Republicii Populare Chineze, Zhang Yinghong,
cu ocazia încheierii misiunii diplomatice în
țara noastră.
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VIZITE ÎN PARLAMENT

Parlamentul a găzduit o întrevedere a
delegației UEFA și a Federației Moldovenești
de Fotbal (FMF) cu speakerul și deputații.
Speakerul s-a întâlnit cu Ambasadoarea
Regatului Suediei în Republica Moldova,
Katarina Fried, care se află la început de
misiune diplomatică.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a
întâlnit cu Ambasadorul Turciei la Chișinău,
Gürol Sökmensüer.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
avut o întrevedere cu Președintele Republicii
Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier,
aflat în vizită oficială în țara noastră la invitația
șefului statului.

Președintele Comisiei economie, buget și
finanțe, Dumitru Alaiba, a avut o întâlnire
cu membrii Consiliului Birourilor sistemului
”Carte Verde”, cu sediul la Bruxelles.
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VIZITE EXTERNE
Delegația Parlamentului Republicii Moldova
a participat, în perioada 27-30 septembrie
2021, la sesiunea de toamnă a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).
Din componența delegației au făcut parte:
președintele delegației naționale la APCE, Ion
Groza – vicepreședintele Comisiei politică
externă și integrare europeană. De asemenea,
Republica Moldova este reprezentată de
membrii delegației naționale la APCE:
vicepreședinții Parlamentului, Mihail Popșoi
și Vlad Batrîncea, precum și Adela Răileanu –
vicepreședintele Comisiei cultură, educație,
cercetare, tineret, sport și mass-media, Natalia
Davidovici – secretarul Comisiei drepturile
omului și relații interetnice.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
în fruntea unei delegații parlamentare, a
efectuat o vizită oficială la București, la
invitația Președintelui Camerei Deputaților
Parlamentului României, Ludovic Orban.
În cadrul acesteia au avut loc întrevederi
cu Președintele Senatului României, Anca
Dragu, Președintelui Camerei Deputaților
Parlamentului României, Ludovic Orban,
Președintele României Klaus Iohannis,
precum și a rostit un discurs la ședința
solemnă comună a Camerei Deputaților și
Senatului României.

Petru Frunze, vicepreședintele Comisiei
administrație publică a participat la Adunarea
generală a Consiliului Autorităților Locale din
România și Republica Moldova.
Vicepreședintele
Parlamentului,
Mihail
Popșoi a avut o întrevedere cu vicemareșalul
Sejmului Republicii Polone Ryszard Terlecki
și cu președintele Comisiei pentru politică
externă din cadrul Sejmului Republicii
Polone, Marek Kuchciński. Întâlnirea a avut
loc în orașul Karpacz, Republica Polonă, unde
Mihail Popșoi, în calitate de Copreședinte al
Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și
a Republicii Polone a participat la Conferința
”Europa Carpaților”, în cadrul Celui de-al 30lea Forum economic.
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VIZITE EXTERNE
Președintele Comisiei agricultură și industrie
alimentară, Vladimir Bolea a participat
la cea de-a treia Conferință națională
dedicată Programului “Tineri Lideri pentru
Agricultură”, organizată de Clubul Fermierilor
Români pentru Agricultură Performantă.

Deputata Fracțiunii ”Partidul Acțiune și
Solidaritate”, Ana Racu, a participat la
evenimentul de lansare a Coaliției europene
în domeniul sănătății mintale.

ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE
Membrii Comisiei parlamentare drepturile
omului și relații interetnice au întreprins o
vizită de lucru la sediul Consiliului pentru
prevenirea și eliminarea discriminării și
asigurarea egalității, unde s-au convocat într-o
ședință cu președintele și membrii autorității.

Membrii Comisiei protecție socială, sănătate
și familie au efectuat vizite de documentare
la Inspecția Socială și la Agenția Națională
Asistență Socială, instituții publice aflate în
subordinea Ministerului Muncii și Protecției
Sociale.
De asemenea, deputații Comisiei protecție
socială, sănătate și familie au audiat raportul
de activitate al Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică (ANSP).

Membrii Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică au audiat raportul
de activitate al unităților militare din cadrul
Armatei Naționale.
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ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE

Comisia economie, buget și finanțe s-a
familiarizat la fața locului cu așteptările
investitorilor și angajaților unei mari companii
rezidente a ZEL.

EVENIMENTE ONLINE
Deputatul Fracțiunii ”Partidul Acțiune și
Solidaritate”, Adrian Băluțel a participat
la Reuniunea Biroului AP EURONEST,
organizație care reunește eurodeputați și
parlamentari din cele șase țări din Parteneriatul
Estic. Evenimentul a avut loc în format online.

Președintele Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică, Lilian Carp, a
participat la lucrările Conferinței Forumului
Parlamentar pentru Securitate și Informații,
în regim online.

Deputata Mariana Cușnir, membră a
Comisiei mediu și dezvoltare regională
a participat la cea de-a 57-a Reuniune a
Comisiei pentru chestiuni economice,
comerciale, tehnologice și ecologice a
APCEMN, desfășurată în regim online.
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CALENDAR
2021
OCTOMBRIE
LUN

27

MAR

28

4
Ziua Internaţională
a Animalelor

11

5

MIE

29

13

VIN

30

6

Ziua Mondială
a Pedagogului

12

JOI

7
Ziua Internaţională
a muncii decente
Ziua mondială a
arhitecţilor

14

Hramul municipiului
Chișinău

18

19

20

21

Ziua lucrătorului
justiţiei

25

26

SÂM

1
Ziua Internaţională
a Muzicii
Ziua Internaţională
a Oamenilor în Etate

8

DUM

2

3

9

10

Ziua Naţională
a Vinului

Ziua Internaţională
a poștei

15
Ziua oamenilor
nevăzători
Ziua femeilor din
mediul rural

22

16
Ziua Internațională
a Pâinii

23

Ziua lucrătorului
din transportul auto

27

28

29

17
24
Ziua Organizaţiei
Naţiunilor Unite

30

31

Ziua Internaţională
a Animaţiei

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
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