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BULETIN
Ziua femeilor din mediul rural
15 octombrie
Mulțumim femeilor din
mediul rural pentru că
dezvoltă satele și aduc
schimbarea.

5 octombrie – Ziua profesorului
Președintele Legislativului, Igor Grosu, și
alți peste 30 de deputați din Parlamentul
de legislatura a XI-a sunt pedagogi ori au
experiență didactică: ”La mulți ani cu ocazia
zilei profesionale!”.

De Ziua femeilor din mediul rural, Comisia
administrație publică a organizat un panel de
discuții despre promovarea guvernării locale
sensibile la dimensiunea de gen.

Parlamentul Republicii Moldova s-a aliniat campaniei naționale ”Săptămâna imunizării”
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Dragoș Tudorache, Raportor al Comisiei de politică
externă pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
în cadrul Parlamentului European a avut o
întrevedere cu Secretarul general al Parlamentului,
Tamara Gheorghița.

Secretariatul Parlamentului Republicii
Moldova a găzduit reuniunea anuală
de lucru a Secretarilor generali ai
parlamentelor din țările Parteneriatului
Estic, președinția căreia o deține
în această perioadă. Evenimentul a
fost prezidat de Secretarul general al
Parlamentului, Tamara Gheorghița,
care a făcut o retrospectivă a acțiunilor
desfășurate până în prezent.

Deputații au participat la cea de-a treia etapă a
Planului de inițiere a parlamentarilor, care este
dedicată procesului de asociere cu Uniunea
Europeană.

Fenomenul traficului de ființe
umane, abordat în Oficiile
teritoriale de informare ale
Parlamentului.
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Ședințe plenare
•

Modificările la legislația care se referă la
funcționarea ANI au fost votate, în a doua
lectură.

•

Parlamentul a aprobat, în lectură finală,
proiectul de modificare a Codului de
executare al Republicii Moldova.

•

Parlamentul a luat act
deputatului Igor Talmazan.

•

Vicepreședintele
Consiliului
de
administrație al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare (CNPF), Vitalie Lemne, a fost
numit de către Parlament.

•

Modificarea Legii privind sistemul unitar
de salarizare în sectorul bugetar, a fost
aprobată de Legislativ, în lectură finală.
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•

Parlamentul a aprobat, în prima lectură,
majorarea cuantumului alocațiilor de stat
pentru unele categorii ale populației.

•

Proiectul de modificare a Codului Muncii
al Republicii Moldova, a fost aprobat, în
prima lectură, de către Parlament.

•

Parlamentul a aprobat proiectul de
ratificare a Convenției de la Istanbul, în
prima lectură.

•

Proiectul de modificare a cadrului normativ
cu privire la Autoritatea Națională de
Integritate și Legea privind declararea
averii și intereselor personale a fost adoptat
de către Parlament, în lectura a doua.

•

A fost votată majorarea salariilor pentru
anumite categorii de angajați din
instituțiilor medico-sanitare.

•

Parlamentul au adoptat, în lectură finală,
proiectul de modificare a Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul
2021.

•

Proiectul de modificare a Legii bugetului
de stat pentru anul 2021, a fost adoptat de
către deputați.

•

Au fost aprobate, în prima lectură,
modificările la Legea privind controlul
tutunului.

de

demisia

7

octombrie
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Ședințe plenare

14

•

A fost votat, în lectură finală, proiectul de
lege privind utilizarea Drepturilor Speciale
de Tragere alocate Republicii Moldova de
FMI.

•

Parlamentul a adoptat, în lectura a doua,
proiectul de modificare a bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul
2021.

•

A fost modificată Legea bugetului de stat pe
anul 2021.

•

Parlamentul
a
aprobat
ratificarea
Protocolului de modificare a Acordului
în domeniul asigurărilor sociale dintre
Republica Moldova și Republica Estonia.

octombrie

•

Parlamentul a votat pentru extinderea
termenului de efectuare a controlului
parlamentar asupra activității CNA.

•

Parlamentul
a
ratificat
Convenția
Consiliului Europei privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și
a violenței domestice.

•

Au fost aprobate, în prima lectură,
modificările cadrului normativ privind
dezvoltarea
regională
în
Republica
Moldova.

•

A fost aprobat, în prima lectură, proiectul
care urmărește anularea ”secretului
offshore” și transparentizarea maximă a
societăților comerciale de pe teritoriul
Republicii Moldova.

•

A fost aprobat, în prima lectură, proiectul
de modificare a Codului navigației maritime
comerciale al Republicii Moldova.

•

Parlamentul a desemnat președinții în 14
grupuri parlamentare de prietenie.

•

Parlamentul a aprobat, în prima lectură,
modificări la Legea privind activitatea
hidrometeorologică.

•

Proiectul de lege pentru ratificarea
Acordului de modificare nr.2 la Acordul
de împrumut dintre Republica Moldova
și Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor
de construcție și reabilitare a drumurilor
în Republica Moldova a fost adoptat, în
lectură finală.

•

Parlamentul a aprobat, în lectură finală,
modificările la Legea privind controlul
tutunului.

•

A fost votat, în prima lectură, proiectul
”pentru digitizarea economiei”.

•

Parlamentul a adoptat, în lectură finală,
modificările la Codul muncii.

•

Modificările la Legea fondurilor obligatorii
de asistență medicală pentru anul 2021, au
fost votate, în lectură finală.

•

Parlamentul a ratificat Acordul de finanțare
dintre Republica Moldova și Asociația
Internațională pentru Dezvoltare (AID)
privind Proiectul „Răspuns de Urgență la
COVID-19 – finanțare adițională”.
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Ședințe plenare
22

octombrie

21

octombrie

•

•

•
•
Parlamentul a aprobat, în prima lectură,
proiectul de lege prin care se instituie
un control mai riguros al armelor din
circuitul civil.

Parlamentul l-a numit pe Serghei
Merjan în calitate de director general al
Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor (ANSC).

•

Doar lucrătorii medicali vaccinați
împotriva COVID-19 ar putea beneficia
de indemnizația unică, în mărime de
16 mii lei.

Acordul de parteneriat strategic dintre
Republica Moldova și Regatul Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
examinat în Parlament.

•

Anularea ”secretului offshore”, votată în
lectură finală.

•

A fost creată Comisia parlamentară
specială pentru selectarea candidaturilor
la funcția de membru al Comitetului
European pentru Prevenirea Torturii și a
Pedepselor sau Tratamentelor Inumane
sau Degradante.

•

Modificarea Acordului de împrumut
dintre Republica Moldova și BERD,
aprobată în lectură finală.

•

Parlamentul a luat act de demisia lui
Igor Dodon.

•

Parlamentul a votat pentru extinderea
contractului cu BEI pentru finanțarea
proiectului ”Livada Moldovei” .

•

Moțiunea simplă asupra activității
Ministerului Justiției nu a întrunit
numărul suficient de voturi în
Parlament.

•

Parlamentul a declarat stare de
urgență pe o perioadă de 30 de zile.

Judecătorii și procurorii, care vor să
devină avocați, vor fi obligați să susțină
examenul de calificare. Un proiect în
acest sens a fost aprobat de Parlament.

•

Exercitarea votului, în cadrul ședințelor
plenare ale Parlamentului, se va realiza
prin mijloace electronice.

•

Parlamentul a adoptat proiectul de
lege prin care se instituie evidența
importului vaccinelor și testelor pentru
detectarea virusului SARS-CoV-2.

28

octombrie
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
împreună cu membrii Comisiei cultură,
educație, cercetare, tineret, sport și massmedia, s-a întâlnit cu delegația Comisiei
pentru cultură și media a Senatului României,
aflată în vizită la Chișinău.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
avut o întrevedere cu Președintele Republicii
Slovenia, Borut Pahor, care s-a aflat într-o
vizită oficială în țara noastră.

Președintele Parlamentului, în dialog cu
Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în
Republica Moldova, cu reședința la București.

Președinta Comisiei politică externă și
integrare europeană, Doina Gherman s-a
întâlnit cu Directorul Oficiului Directoratului
General pentru Programe al Consiliului
Europei (ODGP/CoE), Verena Taylor.

Președintele Comisiei de control al finanțelor
publice, Tatiana Cunețchi, și vicepreședintele
comisiei, Artur Mija, au avut o întrevedere cu
Peeter Latti, expert în cadrul Proiectului de
consolidare a capacităților Curții de Conturi,
implementat cu asistența Uniunii Europene.

Președintele Comisiei drepturile omului
și relații interetnice, Grigore Novac, a
avut o întrevedere cu directorul Oficiului
Directoratului General pentru Programe al
Consiliului Europei (ODGP/CoE), Verena
Taylor.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președinta Comisiei juridice, numiri și
imunități, Olesea Stamate, a avut un
schimb de opinii privind reforma justiției cu
parlamentarul european Dragoș Tudorache.

Președintelui Parlamentului, Igor Grosu a
discutat cu Dragoș Tudorache, Raportor
al Comisiei de politică externă pentru
implementarea Acordului de Asociere Uniunea
Europeană – Republica Moldova în cadrul
Parlamentului European,care s-a aflat într-o
vizită oficială la Chișinău.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
avut o întrevedere cu Inese Lībiņa-Egnere
și Pierre-Alain Fridez, Coraportori pentru
onorarea obligațiilor și angajamentelor de
către Republica Moldova ai Comisiei de
Monitorizare a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei (APCE).

Membrii Comisiei politică externă și integrare
europeană au avut o întrevedere cu oficialul
Dragoș Tudorache.
Președinta Comisiei politică externă și
integrare europeană, Doina Gherman, a avut
o întrevedere cu Laura Hruby, însărcinat cu
afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite
ale Americii în Republica Moldova.

Președintele Comisiei drepturile omului și
relații interetnice, Grigore Novac, a avut o
întrevedere cu oficialul european Dragoș
Tudorache.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a
întâlnit cu ambasadorul Regatului Hașemit al
Iordaniei în Republica Moldova, cu sediul la
București.

Coraportorii Comisiei de Monitorizare a
APCE s-au întâlnit cu reprezentanții opoziției
parlamentare.

Igor Grosu a discutat cu membrii Grupului de
lucru al Partidului Popular European România.

Olesea Stamate, la întrevederea cu delegația
Coraportorilor APCE: Suntem focusați pe
reformarea sistemului justiției, fără de care nu
putem reforma și alte domenii.

Președintele Parlamentului a avut o
întrevedere cu noul ambasador al Republicii
Cipru în Moldova.

Vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi,
deputații Vladimir Bolea și Lilian Carp s-au
întâlnit cu delegația Coraportorilor APCE.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Deputații Comisiei politică externă și
integrare europeană s-au întâlnit cu membrii
delegației Senatului și Camerei Deputaților
din Parlamentul României.

Vicepreședintele
Parlamentului,
Mihail
Popșoi s-a întâlnit cu președintele Comisiei
de la Veneția, Gianni Buquicchio și membrii
Grupului de Lucru de nivel înalt a Consiliului
Europei privind reforma justiției în Republica
Moldova.

Agenda de reforme a Parlamentului Republicii
Moldova, discutată de speakerul Igor Grosu la
întrevederea cu reprezentanții Parlamentelor
Țărilor Baltice.

Membrii Comisiei juridice, numiri și
imunități s-au întâlnit cu Gianni Buquicchio,
președintele Comisiei de la Veneţia și
reprezentanții Grupului de lucru la nivel
înalt al Consiliului Europei privind reforma
justiției.

Deputații Comisiei politică externă și
integrare europeană și cei ai Comisiei
securitate națională, apărare și ordine publică
au discutat cu președinții Comitetelor pentru
afaceri externe din cadrul Parlamentelor
Țărilor Baltice.

Vicepreședintele
Parlamentului,
Mihail
Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii
delegației Senatului și Camerei Deputaților
din Parlamentul României.
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VIZITE EXTERNE
În perioada 20-23 octombrie curent,
speakerul Igor Grosu a participat
la lucrările Conferinței europene
a președinților de Parlament din
statele membre ale Consiliului
Europei. Evenimentul a avut loc la
Atena, Grecia. În cadrul acestuia,
Președintele Parlamentului a avut
un discurs în plenul Conferinței,
un șir de întrevederi cu omologi
din alte țări, precum și a discutat
cu concetățenii noștri, stabiliți în
Republica Elenă.

Zinaida Greceanîi, președintele Grupului
național la Uniunea Interparlamentară
(UIP), membru al Delegației parlamentare la
Adunarea Interparlamentară a CSI (AIP CSI),
a avut un discurs în cadrul sesiunii plenare
a Forumului Euroasiatic al Femeilor, de la
Sankt-Petersburg.

Președintele Comisiei agricultură și industrie
alimentară, șeful Delegației Parlamentului
Republicii
Moldova
la
Adunarea
Interparlamentară a CSI (AIP CSI), Vladimir
Bolea, a fost ales președinte al Comisiei pentru
politică agrară, resurse naturale şi ecologie a
AIP CSI.
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EVENIMENTE ONLINE
Deputata Ana Racu a participat la webinarul „Apelul la acțiune – Helsinki +50: accent
pe dimensiunea umanitară”, organizat de AP
OSCE.

Deputatul Igor Dodon, șeful delegației
Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea
Parlamentară a Cooperări Economice la Marea
Neagră (APCEMN), a participat la cea de-a
58-a reuniune a Comitetului pentru chestiuni
juridice și politice al Adunării, în calitate de
membru al acestuia.

”Tinerii din CSI și obiectivele de dezvoltare
durabilă” – temă discutată la Adunarea
Interparlamentară a Tinerilor din CSI, cu
participarea deputaților din Moldova.

Deputatul Victor Spînu, membru al delegației
parlamentare la APCEMN, a participat la
cea de-a 57-a Reuniune a Comisiei cultură,
educație și afaceri sociale a Adunării
Parlamentare a Cooperării Economie la Marea
Neagră (APCEMN).

Deputata Liliana Grosu, membră a Comisiei
drepturile omului și relații interetnice, a
participat,la reuniunea online a Consiliului
de experți în domeniul sănătății pe lângă
Adunarea Interparlamentară a statelor
membre ale CSI (AIP CSI).

Zinaida Greceanîi, membru al Comisiei de
control al finanțelor publice, a reprezentat
Legislativul la reuniunea Comisiei pentru
control bugetar a AIP CSI, în calitate de
membru al acesteia.
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ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE
Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media în colaborare cu Comisia
protecție socială, sănătate și familie au discutat
situația copiilor care suferă de tulburări
din spectrul autist. La ședință au participat
părinți, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, ai Ministerului Educației și
Cercetării, ai Ministerului Sănătății, Avocatul
Copilului, Maia Bănărescu și deputați.
Președintele Comisiei protecție socială,
sănătate și familie, Dan Perciun s-a întâlnit
cu reprezentanții ONG-urilor din domeniul
protecției sociale a copilului și familiei.

Vicepreședintele Comisiei economie, buget și
finanțe, Radu Marian, a fost invitatul Clubului
Presei Economice.
Pe platforma Comisiei economie, buget
și finanțe au demarat discuțiile publice
privind comasarea Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică (ANRE) și
Consiliului Concurenței.

Problemele persoanelor cu deficiențe de
vedere, discutate pe platforma Comisiei
protecție socială, sănătate și familie.

Politicile educaționale privind prevenirea și
combaterea bullying-ului au fost discutate în
cadrul unei întrevederi a secretarului Comisiei
drepturile omului și relații interetnice, deputata
Angela Munteanu-Pojoga cu reprezentanții
mai multor instituții din domeniul educației
și protecției copiilor.
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Membrii Comisiei drepturile omului și
relații interetnice, în vizită inopinată
la Penitenciarul nr. 15 din Cricova.

Reglementările naționale privind politicile familiale versus standardele europene, discutate pe
platforma Comisiei protecție socială, sănătate și familie.
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CALENDAR
2021
NOIEMBRIE
LUN

MAR

MIE

JOI

VIN

SÂM

DUM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ziua internaţională
împotriva discriminării
de orice tip

15

Ziua pompierului

16

Ziua Internaţională
pentru Toleranţă
Ziua Artizanatului

22
29

23
30

Ziua Științei

Ziua Internaţională
a Educaţiei Copiilor
Nevăzători

17

18

Ziua Internaţională
a Studenţilor

24
1

25
Ziua internaţională
pentru eliminarea
violenţei asupra
femeilor

2

19

20

21

Ziua internaţională de
prevenire a abuzului
asupra copilului

Ziua Internaţională
a Drepturilor Copiilor

26

27

28

4

5

Ziua mondială
a informaţiei

3

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
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