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Proiect 

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI  
a ședinței în plen a Parlamentului  

din 3 decembrie 2021 
 

 1 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui viceguvernator al 
Băncii Naționale a Moldovei      (Arcadie ALBUL) 
nr. 377 din 01.12.2021 

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

   

   

 2 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui viceguvernator al 
Băncii Naționale a Moldovei      (Tatiana IVANICICHINA) 
nr. 378 din 01.12.2021 

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

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului 
Audiovizualului al Republicii Moldova (Orest DABIJA, Larisa TUREA, 
Tatiana CRESTENCO, Ruslan MIHALEVSCHI, Liliana VIȚU-EȘANU,              
Ana GONȚA, Eugeniu RÎBCA) 
nr. 375 din 30.11.2021 

            Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam, V.Pâslariuc,  
                                L.Novac 
        Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                                și mass-media 
    Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 4 Proiectul de hotărâre privind desemnarea Directorului  general al 
furnizorului public național de servicii media Compania ”Teleradio-
Moldova”                           (Vladimir ȚURCANU) 
nr. 381 din 01.12.2021 

            Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei,  V.Pâslariuc, M.Nistor,  
                              M.Gonța         
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

 5 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Plenului 
Consiliului Concurenței             (Ala POPESCU) 
nr. 376 din 01.12.2021 

             Inițiator - deputata O.Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
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 6 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea 
nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale 
nr. 372 din 25.11.2021                                                                                                                          lectura I 

Lege organică       
             Inițiator -  Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției) 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1, 
2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală – art.7, 8, 9, 10; ș.a.) 
nr. 205 din 25.08.2021                                                                                                                       lectura I 

Lege organică       
             Inițiator -  deputatul Vl.Bolea 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la 
principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 
(art.1, 3, 4, ș.a.) 
nr. 289 din 18.10.2021                                                                                                                        lectura I 

Lege organică       
             Inițiator -  deputatul Vl.Bolea    
        Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară 
 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

9 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii 
Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (art.3, 7, 157) 
nr. 301 din 25.10.2021                                                                                                                         lectura I 

Lege organică       
            Inițiatori -  deputații A.Munteanu-Pojoga, M.Nistor, E.Sinchevici,  
                                 A.Racu 
        Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                               și mass-media 
    Coraportor - Comisia pentru drepturile omului și relații  
                               interetnice 

   

   

 10 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, 
adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14, 141) 
nr. 379 din 01.12.2021                                                                                                                          lectura I 

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

   

   

 11 Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședinței în plen a Parlamentului din 
6 decembrie 2021 

   

   

 


