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BULETIN
Președintele Parlamentului Igor Grosu, împreună cu
deputați și angajați ai Secretariatului Parlamentului,
s-a alăturat campaniei naționale de înverzire a plaiului
”Plantează-ți viitorul!”. Au fost sădite ghinde pe o
suprafață de 1,8 hectare pe teritoriul Ocolului silvic
Căpriana al Întreprinderii silvo-cinegetice Strășeni.

Parlamentul a găzduit cea de-a V-a
ediție a Parlamentului Tinerilor.
Participanții au simulat dezbaterea
a 11 proiecte de lege în cadrul
ședinței plenare, au fost salutați
de vicepreședintele Parlamentului
Mihail Popșoi, de deputata Fracțiunii
Partidului Politic ”ȘOR”, Reghina
Apostolova, iar Secretarul general
al instituției, Tamara Gheorghița a
înmânat diplome celor 51 de tineri.
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La Parlament a avut loc lansarea
Campaniei ONU ”16 zile de
activism împotriva violenței
în bază de gen”. Și Oficiile
teritoriale de informare ale
Parlamentului (OTIP) s-au
alăturat campaniei de informare
privind prevenirea și eliminarea
violenței.

Aproape o sută de tineri din nordul țării
au fost antrenați în discuții publice pe
tema combaterii și prevenirii discriminării.
Evenimentul online ”Tinerii spun ”Nu!”
discriminării” a fost organizat de Oficiul
teritorial de informare al Parlamentului
(OTIP) Edineț, în parteneriat cu Reţeaua
naţională a consiliilor locale ale tinerilor,
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea egalității,
Asociația ”Promo-LEX”.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu deputatul
Adrian Belîi, medic anesteziolog reanimatolog, au invitat angajații
nevaccinați din cadrul Secretariatului Parlamentului la o discuție
privind necesitatea vaccinării împotriva COVID-19.
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Ședințe plenare
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•

Ședința plenară a început cu un minut de
reculegere în memoria pictoriței Valentina
Rusu-Ciobanu care a încetat din viață, la
vârsta de 101 ani.

•

A fost prezentat noul deputat, din partea
Fracțiunii
parlamentare
a
Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor, Adrian
Lebedinschi.

•

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor a inițiat o moțiune simplă
împotriva Ministerului Sănătății.

•

Acordul de parteneriat strategic dintre
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord a fost votat în
două lecturi.

•

Parlamentul a respins raportul de activitate
al Consiliului Audiovizualului pentru anul
2020.

•

A fost instituit mecanismul de examinare a
investițiilor în domenii strategice.

•

Proiectul ”pentru digitizarea economiei” a
fost votat în lectură finală.

•

Vlad Batrîncea a fost desemnat copreședinte
al Comisiei Interparlamentare de Cooperare
între Parlamentul Moldovei și Adunarea
Federală a Rusiei, iar Adrian Lebedinschi în calitate de șef al Delegației Parlamentului
Republicii Moldova la APCEMN.

•

Proiectul legii cu privire la publicitate,
votat în prima lectură.

•

Compania ”Teleradio Moldova” a revenit
sub control parlamentar.

•

Ghenadie Plămădeală și Dorel Musteață
au fost numiți în funcția de judecător la
Curtea Supremă de Justiție.

•

Constantin Șchendra a fost numit în funcția
de viceguvernator al Băncii Naționale a
Moldovei.

•

Este modificată Legea cu privire la
instituirea unor măsuri pe perioada stării
de urgență în sănătate publică.

•

Modificarea Legii privind dezvoltarea
regională, votată în lectură finală.

•

•

A fost ratificat Protocolul Opțional
la Convenția Organizației Națiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilități.

Modificarea Legii cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă a
transportatorilor față de călători, votat în
lectură finală.

•

Termenul de efectuare a controlului
parlamentar asupra activității CNA a fost
extins cu 10 zile.

•

A fost constituită Comisia de anchetă
privind modul de exploatare a substanțelor
minerale utile și determinarea impactului
asupra mediului.

•

Modificarea Legii cu privire la statutul
personalului din cabinetul persoanelor
cu funcții de demnitate publică și a
Regulamentului Parlamentului, votată în
lectură finală.

•
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A fost constituită o Comisie parlamentară
pentru apropierea cetățenilor de pe ambele
maluri ale Nistrului.
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Ședințe plenare
•

Președintele Parlamentului Igor Grosu a
reiterat angajamentul autorităților privind
toleranța zero față de orice formă a violenței.
Declarația a fost făcută în contextul Zilei
internaționale pentru eliminarea violenței
împotriva femeilor.

•

Legea bugetului de stat pentru anul 2021 a
fost modificată.

•

Este ratificat Acordul cu Uniunea
Europeană privind participarea Republicii
Moldova la Programul UE ”Orizont Europa”
– Programul-cadru pentru cercetare și
inovare.

•

Parlamentul
a
desemnat
membrii
Consiliului de supraveghere și dezvoltare
al furnizorului public național de servicii
media.

•

În prima lectură au fost aprobate proiectele
Legii bugetului de stat, Politicii fiscale
și vamale, Legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală și Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2022.
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•

Deputații au aprobat, în prima lectură,
proiectul de lege privind compensarea
cheltuielilor pentru consumul gazelor
naturale/energiei termice în perioada rece
a anului.

•

În prima lectură a fost modificată Legea
bugetului de stat pentru anul 2021 și Legea
cu privire la ajutorul social.

•

Au fost ratificate acordul dintre Republica
Moldova
și
Corporația
Financiară
Internațională pentru realizarea proiectului
”Reforma climatului investițional” (faza
II), precum și acordurile în domeniul

•

Contingentul Armatei Naționale va
participa în cadrul Forței Interimare a
ONU în LIBAN (UNIFIL).

•

•

Modificarea Legii privind regimul armelor
și al munițiilor cu destinație civilă a fost
votată în lectură finală.

A fost aprobată majorarea venitului lunar
minim garantat, utilizat pentru stabilirea
dreptului la ajutor în perioada rece a anului.

•

•

Raportul de activitate al CNA pentru anii
2016-2021 a fost respins. Directorul CNA
Ruslan Flocea a fost revocat din funcție.

Votat în lectură finală: Cetățenii vor
beneficia de compensații pentru consumul
gazului natural și energiei termice.

•

Primăria orașului Ștefan-Vodă va primi un
autocar. Proiect votat, în lectură finală.

•

Petru Rotaru a fost numit de către
Parlament în calitate de membru al Curții
de Conturi, pe un nou termen.

•

Modificarea Legii privind sistemul public
de pensii, aprobată în prima lectură.

•

Moțiunea
simplă
asupra
politicilor
Ministerului Sănătății nu a întrunit
numărul necesar de voturi.

•

Modificarea actelor legislative privind
organizarea și desfășurarea jocurilor de
noroc, aprobată în lectura a II-a.

•

Lucrările ședinței în plen au durat 12 ore.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președinta Comisiei cultură, educație,
cercetare, tineret, sport şi mass-media, Liliana
Nicolaescu-Onofrei, și Directoarea Biroului
de cooperare al Elveției, Caroline Tissot, au
avut o întrevedere în cadrul căreia au discutat
despre proiectele implementate în tara noastră
cu suportul Elveției.

Președinta Comisiei juridice, numiri și
imunități, Olesea Stamate, a avut o întrevedere
cu Reprezentantul permanent al Fondului
Monetar Internațional în Republica Moldova,
Rodgers Chawani.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a
întâlnit cu ambasadorul Republicii Letonia în
țara noastră, Uldis Mikuts.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a
întâlnit cu ambasadorul Republicii Franceze
în Republica Moldova, Graham Paul, care și-a
început misiunea diplomatică în țara noastră
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a
avut o întrevedere cu Președintele Grupului
de prietenie Republica Elenă – Republica
Moldova, Konstantinos Maravegias, care s-a
aflat la Chișinău alături de ambasadoarea
Republicii Elene în Republica Moldova, cu
reședința la București, Sofia Grammata.

Președintele Comisiei securitate națională,
apărare și ordine publică, Lilian Carp, a avut o
întrevedere cu Ministrul Apărării Naționale al
Republicii Lituania, Arvydas Anusauskas, aflat
într-o vizită oficială în țara noastră
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Comisiei economie, buget și
finanțe, Dumitru Alaiba, și vicepreședinții
Comisiei, Radu Marian și Petru Burduja,
au discutat cu Stefano Curto, economist
superior, conducător de echipă din cadrul
Băncii Mondiale (BM).

Președintele Grupului de prietenie Republica
Moldova – Republica Elenă, Larisa Novac, s-a
întâlnit cu omologul său grec, Konstantinos
Maravegias.
Vicepreședintele Parlamentului, președintele
Fracțiunii parlamentare a PAS, Mihail Popșoi
a avut o întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în
Republica Moldova, Claus Neukirch.

Președintele Comisiei protecție socială,
sănătate și familie, Dan Perciun a avut o
întrevedere cu Konstantinos Maravegias,
membrul Comitetului permanent pentru
afaceri sociale din cadrul Parlamentului
Republicii Elene.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu s-a
întâlnit cu Mevlüt Çavuşoğlu, Ministrul
Afacerilor Externe al Republicii Turcia, care
s-a aflat în vizită la Chișinău.

Președintele Comisiei agricultură și industrie
alimentară, Vladimir Bolea a discutat cu
Geng Fei, însărcinat cu afaceri ad-interim al
Ambasadei Republicii Populare Chineze la
Chișinău.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
Președintele Parlamentului, Igor Grosu a
avut o întrevedere cu Adina Vălean, comisarul
european pentru Transporturi.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a
întâlnit cu Secretarul General al Consiliului
Europei, Marija Pejcinovic Buric.

VIZITE EXTERNE
Igor Grosu, la AIP CSI:
Comunitatea Statelor Independente este o
platformă bună pentru consolidarea cooperării
comerciale, economice, sectoriale.

Delegația Republicii Moldova a participat
la cea de-a 53-a Sesiune Plenară a Adunării
Interparlamentare a CSI (AIP CSI), care s-a
desfășurat la Sankt-Petersburg, Federația Rusă.
Din componența delegației au făcut parte
șeful delegației naționale la AIP CSI, deputatul
Vladimir Bolea, președintele Comisiei agricultură
și industrie alimentară, care deține și funcția de
președinte al Comisiei pentru politică agrară,
resurse naturale și ecologie a AIP CSI. De
asemenea, a participat deputatul Oleg Reidman,
membrul Comisiei economie, buget și finanțe.
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Adunarea Interparlamentară a Comunității
Statelor Independente (AIP CSI) a găzduit
o expoziție de fotografii dedicată celei de-a
30-a aniversări a Parlamentului Republicii
Moldova.
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VIZITE EXTERNE

Președintele Parlamentului Igor Grosu a
întreprins o vizită de lucru la Bruxelles, în
perioada 28-29 noiembrie. Speakerul a avut
întrevederi cu președintele Parlamentului
European, David Maria Sassoli, cu primvicepreședintele Parlamentului European,
Roberta Metsola, cu vicepreşedintele Grupului
PPE din Parlamentul European, copreședintele
Comitetului parlamentar de asociere Uniunea
Europeană – Republica Moldova, Siegfried
Mureșan.

Deputatul Sergiu Lazarencu,
membrul Comisiei economie,
buget și finanțe, a reprezentat
Republica Moldova la sesiunea
plenară a Comunității Energetice,
care se desfășoară la Belgrad,
Serbia, țara care prezidează
Comunitatea Energetică.
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EVENIMENTE ONLINE
Deputatul Fracțiunii parlamentare ”Partidul
Acțiune și Solidaritate”, Boris Marcoci,
a participat la Reuniunea Consiliului de
experți pentru economie pe lângă Adunarea
Interparlamentară (AIP) a CSI.

Deputatul Vladimir Bolea, șeful Delegației
Parlamentului
Republicii
Moldova
la
Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), a
reprezentat Legislativul țării noastre la ședința
Comitetului permanent al AP OSCE.
Președintele Comisiei agricultură și industrie
alimentară, Vladimir Bolea a participat la
primul Congres al Colegiului Medicilor
Veterinari din Republica Moldova.

Deputata Natalia Davidovici, vicepreședinta
Comisiei drepturile omului și relații
interetnice, a participat, în format online,
la cea de-a 15-a aniversare de la publicarea
Recomandărilor Înaltului Comisar pentru
Minorități Naționale al OSCE în domeniul
politicilor în societățile multietnice
Deputatul Alexandr
Suhodolski,
șeful
Delegației Parlamentului Republicii Moldova
la Adunarea Parlamentară a Statelor Membre
ale Procesului de Cooperare în Europa de
Sud-Est (AP SEECP), a participat la reuniunea
Comisiei permanente a AP SEECP.

Secretarul Comisiei politică externă și
integrare europeană, Adrian Băluțel, membru
al Delegației Parlamentului Republicii
Moldova la Adunarea Parlamentară a țărilor
Parteneriatului Estic (AP EURONEST), a
participat la o nouă reuniune a Biroului AP
EURONEST.
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EVENIMENTE ONLINE
Șeful delegației Parlamentului Republicii
Moldova la Adunarea Parlamentară a
Parteneriatului Estic (AP EURONEST),
Dumitru Alaiba, și membrii delegației Ina
Coșeru și Ersilia Qatrawi au participat la
ședința Grupului de lucru ad-hoc privind
acordurile de asociere.

Delegația Parlamentului Republicii Moldova a
participat la cea de-a 58-a Sesiune a Adunării
Parlamentare a Cooperării Economice la
Marea Neagră (APCEMN). La reuniune au
participat șeful delegației Parlamentului
Republicii Moldova la APCEMN, Adrian
Lebedinschi, membrul Comisiei cultură,
educație, cercetare, tineret, sport și massmedia, precum și membrii delegației,
deputații Victor Spînu, membrul Comisiei
de control al finanțelor publice, și Mariana
Cușnir, membrul Comisiei mediu și dezvoltare
regională, și Alexandr Suhodolski, membrul
Comisiei juridice, numiri și imunități.

Deputații Adrian Belîi, membrul Comisiei
protecției socială, sănătate și familie, și Liliana
Grosu, membrul Comisiei drepturile omului
și relații interetnice, au participat, în regim
online, la reuniunea Comisiei permanente
pentru politică socială și drepturile omului a
Adunării Interparlamentare a CSI (AIP CSI).

Președintele Grupului național la Uniunea
Interparlamentară (UIP), Zinaida Greceanîi,
a participat, în format online, la reuniunea
Biroului Femeilor Parlamentare al UIP.
Atelierul ”Probleme legate de locuințe –
provocări și soluții posibile” a avut loc, în format
mixt, pe platforma Adunării Parlamentare
a EURONEST. La eveniment a participat în
regim online președintele Comisiei economie,
buget și finanțe, Dumitru Alaiba, șeful
delegației Parlamentului Republicii Moldova
la AP EURONEST.
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ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE
Opțiuni alternative de îngrijire a copiilor ce pot
fi oferite de angajatori au constituit tematica
studiului realizat de UN Women Moldova
și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare,
prezentat pe platforma Comisiei protecție
socială, sănătate și familie.

Problema tăierii pădurilor a fost examinată
de Comisia mediu și dezvoltare regională în
cadrul vizitei la Întreprinderea silvică Călărași.
Deputații Comisiei cultură, educație, cercetare,
tineret, sport și mass-media, Larisa Novac
și Eugeniu Sinchevici, au avut o întâlnire cu
tinerii de la Filiera francofonă a Facultății de
Drept de la Universitatea de Stat din Moldova
(USM).

Membrii Comisiei drepturile omului și relații
interetnice au întreprins o vizită inopinată la
Penitenciarul nr.10-Goian, penitenciar de tip
semiînchis unde își execută pedeapsa deținuții
minori.
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ACTIVITATEA COMISIILOR PERMANENTE
Membrii Comisiei de anchetă privind modul
de exploatare a substanțelor minerale utile
și determinarea impactului asupra mediului
au efectuat o vizită de lucru la S.A. ”Cariera
Micăuți”.

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media a audiat și a aprobat
candidații pentru funcția de membru al
Consiliului de supraveghere și dezvoltare al
furnizorului public național de servicii media,
propuși de fracțiunile parlamentare și de
organizațiile societății civile.

Sporirea gradului de conștientizare a
populației privind creșterea rezistenței la
antibiotice, la nivel mondial și național, a fost
discutată în cadrul mesei rotunde ”Albastru
pentru rezistența antimicrobiană”, organizată
pe platforma Comisiei parlamentare protecție
socială, sănătate și familie.

Respectarea dreptului la apă și sanitație în
școli a constituit subiectul mesei rotunde,
organizate de Comisia protecție socială,
sănătate și familie în parteneriat cu Asociația
Obștească ”Amnesty International Moldova”.

Parlamentul
a lansat cea de-a doua
ediție a Concursului
de colinde și
urături.

12

BULETIN / noiembrie

CALENDAR
2021
DECEMBRIE
LUN

29
6

MAR

30
7

MIE

1

14

VIN

2

Ziua Mondială de
Combatere şi
Profilaxie a
Maladiei HIV/SIDA

SÂM

3

DUM

4

5

11

12

Ziua Internaţională a
Persoanelor cu
Dizabilităţi

8

Ziua Internaţională
a Aviaţiei Civile

13

JOI

9
Ziua Internaţională
Anticorupţie

15

16

10
Ziua Drepturilor
Omului

17

Ziua Carabinierului

18

19

Ziua Poliţiei Naționale

20

21

22

23

Ziua Energeticianului

27
Ziua Actorului

28

24
Ziua Protecţiei Civile

29

30

Ziua Internaţională a
cinematografiei

31

25

26

Nașterea lui
Iisus Hristos
(Crăciunul pe stil Nou)

1

2

Ajunul Anului Nou

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
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