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BULETIN
Încheierea sesiunii ordinare de toamnă 2021
Parlamentul de legislatura
a XI-a s-a convocat, la 24
decembrie curent, în ultima
ședință plenară a sesiunii de
toamnă 2021. Deputații au
aprobat hotărârea privind
încheierea sesiunii a doua
ordinare din acest an.

Corpul de deputați a fost colindat
de tinerii artiști din grupul vocal
”Poienița” al gimnaziului din
satul Voloave, raionul Soroca,
și de ansamblul ”Busuioc” din
localitatea Floreni, raionul Anenii
Noi.
Aproape 150 de colective, soliști
de diferite vârste s-au înregistrat la
cea de-a doua ediție a Concursului
de colinde și urături, lansat online
de Parlament, în ajunul sărbătorilor
de iarnă. Pentru ediția din acest an
s-au înscris participanți originari
din toate regiunile țării, dar și din
diasporă, inclusiv din România,
Grecia, Portugalia, Elveția, etc.
În premieră, participanții din
Comrat au prezentat un colind și
obiceiuri de iarnă în limba bulgară,
iar Parohul Bisericii cu hramul
”Nașterea Maicii Domnului”, din
Hăsnășenii Mari, raionul Drochia,
Ioan Rusu, s-a adresat cu un mesaj
de felicitare către toți creștinii.
1

BULETIN / decembrie

Târgul de Crăciun
Mai multe centre sociale din municipiul
Chișinău și raionul Strășeni și-au
expus lucrările la Târgul de Crăciun.
Președintele
Legislativului
Igor
Grosu, deputați din toate fracțiunile
parlamentare, angajații Secretariatului
Parlamentului au procurat lucrări
confecționate manual de beneficiarii
instituțiilor sociale.

Parlamentul Republicii Moldova a găzduit, în ajunul
Crăciunului și Anului Nou, cete de colindători. Ușile
le-au fost deschise de către Vicepreședintele
Parlamentului Mihail Popșoi, alți deputați, precum și de
Secretarul general al Parlamentului, Tamara Gheorghița,
și funcționarii Secretariatului Parlamentului.
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Parlamentul a devenit mai accesibil
persoanelor cu dizabilități. La sediul
Direcției petiții și audiențe a fost
amenajată o rampă de acces pentru
persoanele care se deplasează în
cărucior. Totodată, au fost instalate
două indicatoare rutiere privind locurile
de parcare destinate mijloacelor de
transport ale persoanelor cu dizabilități,
iar turnichetele de la intrarea centrală
au fost marcate cu indicatori vizibili, de
culoare verde.
Parlamentul a fost gazda expoziției ”Mesaje prin
artă” a lucrărilor realizate în tehnica quilling,
create de femei – victime ale violenței
domestice. La evenimentul organizat de Ziua
Internațională a Drepturilor Omului a participat
președinta Comisiei politică externă și integrare
europeană, Doina Gherman.

Parlamentul
Republicii
Moldova

a dat start sezonului sărbătorilor
de iarnă printr-un șir de activități,
inclusiv în format online. Au fost
aprinse sute de luminițe pe bradul
din holul instituției și în scuarul
din fața clădirii.
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Ședințe plenare
6

decembrie
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•

În
debutul
ședinței,
Președintele
Parlamentului Igor Grosu a îndemnat
instituțiile publice și private să fie mai
accesibile pentru persoanele cu dizabilități.

•

Șapte persoane: Orest Dabija, Larisa Turea,
Tatiana Crestenco, Ruslan Mihalevschi,
Liliana Vițu-Eșanu, Ana Gonța, Eugeniu
Rîbca au fost numiți în funcția de membru
al Consiliului Audiovizualului.

•

Vladmir Țurcanu a fost numit în funcția
de director general al furnizorului public
național de servicii media, Compania
”Teleradio-Moldova”.

•

Teodora Vanghelii a fost numită în funcția
de membru al Comisiei Electorale Centrale.

•

Tatiana Ivanicichina și Arcadie Albul au
fost numiți în funcția de viceguvernatori ai
Băncii Naționale a Moldovei.

•

Deputații au luat act de cererile de demisie
depuse de directorului Agenției Naționale
pentru Reglementare în Energetică, Ștefan
Creangă și Ala Popescu, membru al Plenului
Consiliului Concurenței.

•

A fost aprobată reabilitarea tronsonului de
cale ferată Bender-Căușeni-BasarabeascaEtulia-Giurgiulești.

•

Proiectul de lege cu privire la serviciile
publice, aprobat în prima lectură.

4

•

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru
anul 2022 a fost votat în cea de-a doua
lectură.

•

Proiectul legii bugetului de stat pentru
anul 2022 a fost aprobat în lectura a II-a.

•

A fost votat proiectul Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru
anul 2022, în cea de-a doua lectură și
proiectul Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pentru
anul viitor.

•

Parlamentul a adoptat modificările la Legea
privind sistemul public de pensii, în cea
de-a doua lectură.

•

Deputații au ratificat Protocolul cu privire
la amendarea Acordului privind comerțul
liber dintre Guvernul Republicii Moldova
și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei.

•

Deputații au decis revizuirea Cadrului
normativ care reglementează sistemul
inspecției și controlului de stat în domeniul
asistenței sociale.

•

Companiile de asigurări și reasigurări nu
vor putea acorda împrumuturi cu dobândă
din mijloacele bănești disponibile. A fost
votat un proiect de modificare a Legii cu
privire la asigurări.

•

Deputații au votat pentru stabilirea
interdicției de a edifica construcții capitale
în spațiile verzi ale localităților urbane și
rurale.
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Ședințe plenare
•

Speakerul, Igor Grosu, a prezentat nouă
cereri, recepționate de la Procuratura
Generală, care solicită încuviințarea
Parlamentului, în vederea arestării,
percheziției și trimiterii în judecată penală
a președintelui Fracțiunii Partidul Politic
”ȘOR”, Ilan Șor, pe nouă capete de acuzare.

•

Parlamentul a aprobat în lectura a doua
modificări la legea cu privire la activitatea
hidrometeorologică.

•

Parlamentul a aprobat eliminarea prin
digitizare a mai multor extrase din diverse
registre de stat.

•

Deputații au aprobat ca Secretarul general
al Parlamentului să aibă atribuții de
gestionare a bugetului Parlamentului.

•

Parlamentul a votat pentru instituirea
Inspectoratului Social de Stat.

•

A fost constituită Comisia specială pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat
al Poporului.

•

În Republica Moldova va fi permisă
amplasarea sistemelor alternative de
energie electrică pe terenuri cu destinație
agricolă.
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•

•

•

•

De Ziua internațională anticorupție,
Președintele Parlamentului Igor Grosu a
reconfirmat angajamentul forului legislativ
de a elimina factorul corupției din
instituțiile statului.
În Republica Moldova va fi creat Biroul de
investigare a accidentelor și incidentelor
în transporturi. Deputații au aprobat, în
lectură finală, un proiect de lege.
Deputații au aprobat cererea de demisie
depusă de Avocatul Poporului, Natalia
Moloșag.
Controlul asupra navelor înregistrate va fi
realizat doar de către societățile care dețin
recunoașterea Comisiei Europene. Decizia
a fost aprobată în lectură finală.

•

Deputații au aprobat reducerea generării
de deșeuri în Republica Moldova.

•

În premieră, Curtea de Conturi a Republicii
Moldova va efectua un audit public extern
în domeniul gazelor naturale.

16

decembrie
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Ședințe plenare
24

decembrie

23

decembrie

•

În debutul ședinței, deputații au fost
colindați în plen de unii câștigători ai
Concursului de colinde și urături.

•

Deputații au consemnat aniversarea
adoptării Legii privind statutul juridic
special al Găgăuziei.

•

Victoria Muntean a fost numită în funcția
de director al Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal, pe
un mandat de cinci ani.

•

Parlamentul a încuviințat
imunității deputatului Ilan Șor.

•

Pe 24 decembrie 2021, Parlamentul de
Legislatura a XI-a s-a convocat în ultima
ședință plenară a sesiunii de toamnă 2021.

•

Președintele Parlamentului Igor Grosu a
început ședința plenară printr-o felicitare
de Crăciun, adresată cetățenilor aflați în
țară și peste hotare.

•

Anul 2022 a fost declarat Anul recunoștinței
față de veteranii de război, participanți
la acțiunile de luptă pentru apărarea
integrității și independenței Republicii
Moldova.

•

Deputații au reexaminat politica fiscală și
vamală pentru anul 2022.

•

Votat în lectură finală: Curtea de Conturi va
realiza un audit public în domeniul gazelor
naturale.

•

Deputații au votat pentru stabilirea
interdicției de a edifica construcții capitale
în spațiile verzi ale localităților urbane și
rurale.

ridicarea

•

Procedura de contestare a hotărârilor
instanței de insolvabilitate va fi modificată.

•

Proiectul de lege cu privire la serviciile
publice, votat în lectura a doua.

•

•

Un proiect care prevede modificarea legii
privind ocrotirea monumentelor a fost
aprobat în prima lectură, cu votul a 58 de
deputați.

Proiectul de lege privind amnistia în
legătură cu aniversarea a 30 de ani de
independență a Republicii Moldova,
aprobat în lectură finală.

•

Deputații propun extinderea termenului
de restituire a plăților de către agențiile de
turism afectate de criza pandemică.

Procedura de accedere în funcția de procuror
general sau procuror-șef al procuraturilor
specializate a fost modificată.

•

Monitorul Oficial al Republicii Moldova
va fi disponibil online și gratuit tuturor
cetățenilor.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii
privind sistemul public de asigurări sociale
a fost aprobat în lectura a doua.

•

Parlamentul a aprobat, în prima lectură, mai
multe măsuri pentru creșterea concurenței
și eficienței pe piața produselor petroliere.

•

Legislativul a prelungit termenul de
implementare a Strategiei Naționale de
Integritate și Anticorupție până în 2023.

•

Companiile de asigurări nu vor putea
acorda împrumuturi persoanelor terțe
– proiectul de lege a fost votat în lectură
finală.

•

•
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu a avut
o întrevedere cu Directorul general adjunct
al Direcției generale vecinătate și negocieri
privind extinderea (DGNEAR) a Comisiei
Europene, Katarína Mathernová.

Membrii delegației UE la Comitetul
Parlamentar de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană au efectuat o vizită de lucru
în țara noastră. Oaspeții au avut întrevederi
cu vicepreședintele Parlamentului Republicii
Moldova, Mihail Popșoi, și cu reprezentanții
tuturor fracțiunilor parlamentare.
Igor Grosu a avut o întrevedere cu premierul
Lituaniei, Ingrida Šimonytė.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut
o întrevedere cu Ambasadoarea Republicii
Croația în Republica Moldova, cu sediul la
București, Marija Kapitanović.

Șeful delegației Parlamentului la Adunarea
Parlamentară a Cooperării Economice la Marea
Neagră (APCEMN), Adrian Lebedinschi, a
avut o întrevedere cu Secretarul general al
APCEMN, Asaf Hajiyev. La eveniment au
participat membrii delegației parlamentare,
deputații Mariana Cușnir și Victor Spînu.

Parlamentul a găzduit cea de-a X-a Reuniune
a Comitetului Parlamentar de Asociere
Republica Moldova – Uniunea Europeană.
Ședința a fost coprezidată de către,
europarlamentarul Siegfried Mureșan și
Mihail Popșoi, vicepreședintele Parlamentului.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a
întâlnit cu Moayad Fathallah Mohamed Eldalie,
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova,
cu sediul la București.

Dumitru Alaiba, președintele Comisiei
economie buget și finanțe, Radu Marian,
vicepreședinte al Comisiei și membrii Iulia
Dascălu și Vasile Șoimaru au discutat cu
președintele Consiliului Concurenței din
România, Bogdan Marius Chirițoiu.

VIZITE EXTERNE

Delegația Parlamentului a participat la cea
de-a VII-a Sesiune a Adunării Parlamentare
a Republicii Moldova și a Republicii Polone.
Evenimentul s-a desfășurat, în perioada 5-8
decembrie, la Varșovia. Republica Moldova
a fost reprezentată de vicepreședintele
Parlamentului, Mihail Popșoi, precum și
deputații Larisa Voloh, Alexandr Trubca,
Radu Mudreac, Valentina Manic, Vitalie Jacot,
Sergiu Lazarencu.

Mai mulți deputați și un membru al Adunării
Populare din Găgăuzia au întreprins o vizită
de studiu la Parlamentul Republicii Lituania.
Din delegație au făcut parte parlamentarii Ion
Babici, Tatiana Cunețchi, Larisa Novac, Elena
Beleacova, Vasile Grădinaru, Victoria Cazacu,
Efimia Bandalac și Vladimir Cîssa, membru al
Adunării Populare UTA Găgăuzia.
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EVENIMENTE ONLINE
Situația persoanelor în etate din nordul țării,
discutată cu deputatele Evghenia Cojocari,
Alla Darovannaia și Ana Oglinda. Evenimentul
a fost organizat online de Oficiul teritorial de
informare al Parlamentului (OTIP) Edineț.

Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea
și vicepreședintele Comisiei juridice, numiri
și imunități, Vasile Bolea, au discutat cu
Secretarul interimar al Comisiei Europene
pentru Democrație prin Drept (Comisia de
la Veneția), Simona Granata-Menghini, la
inițiativa acesteia.
Președinta Comisiei cultură, educație,
cercetare, tineret, sport și mass-media, Liliana
Nicolaescu-Onofrei, a participat la conferința
internațională ”Abordarea cuprinzătoare
și avansarea alfabetizării mediatice și
informaționale în Georgia, Letonia, Moldova
și Ucraina.”

Șeful delegației Parlamentului Republicii
Moldova la Adunarea Parlamentară a
Parteneriatului Estic (AP EURONEST),
Dumitru Alaiba, a participat în regim de
videoconferință la lucrările reuniunii Biroului
AP EURONEST.

Secretarul Comisiei politică externă și
integrare europeană, Adrian Băluțel și
membrul Comisiei juridice, numiri și
imunități, Ana Calinici au participat la
reuniunea comisiilor afaceri externe din
parlamentele Georgiei, Lituaniei, Republicii
Moldova, Poloniei și Ucrainei.

Președintele Comisiei de control al finanțelor
publice, Tatiana Cunețchi, și secretarul
Comisiei Oleg Canațui au participat la
prezentarea rezultatelor sondajului privind
evaluarea instituțională alternativă a Curții
de Conturi a Republicii Moldova, realizat de
Transparency International – Moldova.
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EVENIMENTE ONLINE
Deputații Igor Chiriac și Maria Pancu au
participat, online, la cea de-a cincea reuniune
comună a comitetelor AP GUAM.

Șeful delegației parlamentare la AP NATO,
Lilian Carp, președintele Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică, precum
și deputații Radu Marian, Ana Racu, Galina
Sajin, Boris Marcoci, Oazu Nantoi, Fiodor
Gagauz au participat la un program de
informare referitor la activitatea Organizației
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și a
Adunării Parlamentare a NATO.

Deputatul Radu Marian, șeful Delegației
Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară
a Organizației pentru Democrație și Dezvoltare
Economică (AP GUAM), a mulțumit pentru
încrederea acordată țării noastre în calitate
de Președinte la AP GUAM, mandat pe care
Moldova îl va deține pe parcursul anului 2022.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
a avut o videoconferință cu Președintele
Comitetului Permanent al Adunării Naţionale
a Reprezentanţilor Poporului din Întreaga
Chină, Li Zhanshu.

ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE
Reprezentanții Comisiei protecție
socială, sănătate și familie, în calitate
de membri ai Platformei Globale de
Combatere a Tuberculozei (Global
TB Caucus), au semnat angajamentul
privind asigurarea sprijinului politic
programelor și acțiunilor de combatere
a tuberculozei.
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ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE

Președintele Comisiei protecție socială,
sănătate și familie, Dan Perciun, și președinta
Comisiei de control al finanțelor publice,
Tatiana Cunețchi, au participat la evenimentul
de consultare a proiectului Strategiei naționale
de sănătate 2022-2031.

Parlamentul Republicii Moldova a primit în
vizită un grup de elevi din capitală, cu prilejul
Zilei Internaționale a Drepturilor Omului,
marcată anual la data de 10 decembrie.

Respectarea drepturilor copiilor în situații de
stradă a fost discutată la Comisia drepturile
omului și relații interetnice.
Mai mulți angajați din cadrul Secretariatului Parlamentului
au urmat Programul de instruire în analiza impactului. Cei
aproape 30 de angajați au fost felicitați cu acest prilej de către
Secretarul general al Parlamentului, Tamara Gheorghița.
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CALENDAR
2022
IANUARIE
LUN

26
3

MAR

27
4

MIE

JOI

28

29

5

6

VIN

30
7

SÂM

DUM

1
Anul Nou
Ziua mondială a păcii
Ziua mondială a
alfabetului Braille

2

8

9

15

16

Nașterea lui
Isus Hristos
Crăciunul, stil vechi

10
17

11

12

13

18

19

20

25

26

27

14
21

Ziua comemorării lui
Mihai Eminescu
Ziua Naţională
a Culturii

22

23

29

30

Ziua Diplomatului

24
Ziua unirii principatelor
dunărene Moldova şi
Ţara Românească
(1859)

Ziua comemorării
victimelor
Holocaustului

28

Ziua internaţională de
mobilizare împotriva
războiului nuclear
Ziua europeană a protecţiei
datelor personale

Ziua lucrătorului
Procuraturii în
Republica Moldova

Ziua internaţională a
nonviolenţei în școli

31
Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
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