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Proiect 

ORDINEA DE ZI  
a ședinței în plen a Parlamentului  

din 4 noiembrie 2021 
 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00 
 

 
raport 

distribuit 
deputaților 

 

1 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.438/2006 privind 
dezvoltarea regională în Republica Moldova (art.1, 2, 4, ș.a.) 
nr. 410 din 01.10.2020                                                                                                                    lectura II 

Lege organică 

           Inițiator    -  Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și  
                                  Dezvoltării Regionale) 
         Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională 

transferat pentru altă ședință la ședința în plen din 28.10.21 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

2 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre 
Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în 
vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în 
Republica Moldova” (faza II) 
nr. 297 din 20.10.2021                                                                                                                       lectura I 

Lege organică 

          Inițiator    -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Agriculturii și  
                                Industriei Alimentare) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
  Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană 
                              Comisia agricultură și industrie alimentară 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de lege cu privire la ratificarea Protocolului opțional la 
Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități 
nr. 303 din 26.10.2021                                                                                                                       lectura I 

Lege organică 

          Inițiator    -  Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul  
                                Muncii și Protecției Sociale) 
        Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană 
    Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
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raport 
distribuit 

deputaților 
 

4 Proiectul de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, 
adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.891) 
nr. 263 din 01.10.2021                                                                                                                     lectura II 

Lege organică 

          Inițiatori   -  deputații Ig. Grosu, C.Furculiță, O.Stamate, D.Ulanov   
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 5 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.80/2010 
cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de 
demnitate publică 
nr. 293 din 19.10.2021                                                                                                                      lectura II 

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

   

   

 6 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media 
audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.32, 36, 37, ș.a.) 
nr. 283 din 14.10.2021                                                                                                                    lectura II 

Lege organică                                                                                                                                                                
           Inițiatori   -  deputații L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam, I.Grosu,  
                                   O.Stamate, V.Grădinaru, D.Istratii, A.Trubca, I.Babici,  
                                   A.Cheptonar, L.Novac, D.Alaiba, B.Marcoci, V.Pâslariuc,  
                                   Gh.Ichim, V.Barda, M.Druță, I.Șpac, E.Cojocari, I.Groza,  
                                   O.Canațui, O.Nantoi, L.Grosu, D.Gherman, V.Jacot,  
                                   E.Qatrawi 
         Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                                și mass-media 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

7 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții 
Supreme de Justiție     (Oxana ROBU) 
nr. 313 din 02.11.2021                                                                                                                         

             Inițiator - deputata Olesea Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

8 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții 
Supreme de Justiție    (Ghenadie PLĂMĂDEALĂ) 
nr. 314 din 02.11.2021                                                                                                                         

             Inițiator - deputata Olesea Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

9 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții 
Supreme de Justiție    (Dorel MUSTEAȚĂ) 
nr. 315 din 02.11.2021                                                                                                                         

             Inițiator - deputata Olesea Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 10 Proiectul de hotărâre privind numirea unui viceguvernator al Băncii 
Naționale a Moldovei    (Constantin ȘCHENDRA) 
nr. 316 din 02.11.2021                                                                                                                         

             Inițiator - deputata Olesea Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
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 11 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă 
privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea 
impactului asupra mediului 
nr. 309 din 29.10.2021 

            Inițiatori - deputații M.Cușnir, I.Coșeru, V.Roșca, Gh.Agheorghiesei,  
                                L.Carp, I.Babici     
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază - art.23, 
anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – 
art.10) 
nr. 246 din 20.09.2021                                                                                                                      lectura I 
Lege organică 

            Inițiatori - deputații L.Carp, B.Marcoci, Ig.Grosu, O.Nantoi                   
        Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine  
                              publică 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

13 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.276/2016 
cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și 
mediului rural 
nr. 171 din 09.08.2021                                                                                                                        lectura I 

Lege organică       
          Inițiatori   -  deputații R.Mudreac, Gr.Novac, T.Cunețchi, E.Smirnov,  
                                 E.Beleacova, E.Bodnarenco, A.Răileanu, A.Pilipețcaia,  
                                 A.Darovannaia, C.Furculiță, P.Burduja, Ig.Dodon,  
                                  V.Batrîncea        
         Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

14 Proiectul Codului funciar 
nr. 173 din 09.08.2021                                                                                                                       lectura I 

Cod 

          Inițiatori   -  deputații R.Mudreac, Gr.Novac, T.Cunețchi, E.Smirnov,  
                                 E.Beleacova, E.Bodnarenco, A.Răileanu, A.Pilipețcaia,  
                                 A.Darovannaia, C.Furculiță, P.Burduja, Ig.Dodon,  
                                  V.Batrîncea 
         Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară 

   

   

 15 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 
nr. 252 din 23.09.2021                                                                                                                       lectura I 

Lege organică 

             Inițiator -  deputata L.Voloh     
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

 16 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea 
Parlamentului nr.114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei 
Electorale Centrale                          (Iulian BALAN) 
nr. 320 din 03.11.2021 

             Inițiator - deputatul D.Ulanov 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
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 17 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea 
Parlamentului nr.115/2021 privind confirmarea componenței nominale a 
Comisiei Electorale Centrale           (Iulian BALAN) 
nr. 321 din 03.11.2021 

             Inițiator - deputatul D.Ulanov 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 18 Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei parlamentare 
speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii 
de reintegrare  a Republicii Moldova 

nr. 323 din 03.11.2021 

             Inițiator - deputatul Ig.Grosu 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 19 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului 
Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței 
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului 
nr. 325 din 03.11.2021                                                                                                              

             Prezentat - Biroul permanent 
   

   

 20 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea 
Parlamentului nr. 107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în 
comisiile permanente ale Parlamentului 
nr. 326 din 03.11.2021 

            Prezentat  -  Biroul permanent 
   

   

 21 ÎNTREBĂRI 

   

   

 


