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SESIUNE EXTRAORDINARĂ 
 

Proiect 
 

ORDINEA DE ZI  
a ședințelor în plen ale Parlamentului  

din 20 - 21 ianuarie 2022 
 

   

20 ianuarie 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 09.00 
 

 1 Cu privire la propunerea Guvernului Republicii Moldova de a declara stare 
de urgență  
 
Proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență  
nr. 13 din 19.01.2022  

             Inițiator - Guvernul Republicii Moldova 
             Raportor - Comisia  juridică, numiri și imunități        
        Coraportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine  

                                   publică 
   

   

   

21 ianuarie 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00 
 

   

   

 1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.190 din 
25 noiembrie 2021 cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a 
ajutorului pentru perioada rece a anului – art.1; Legea nr.192/2021 privind 
compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei 
termice în perioada rece a anului – art.6, 8, 10)  
nr. 7 din 18.01.2022                                                                                                                               lectura I 

Lege organică                                                                                                                                  
             Inițiator - deputatul D.Perciun 
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
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 2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului VI1 din Legea nr.69/2020 
cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în 
sănătate publică și modificarea unor acte normative  
nr. 6 din 17.01.2022                                                                                                                               lectura I 

Lege organică 

             Inițiator - Guvernul  (responsabil – Ministerul Sănătății) 
        Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

   

   

raport 
distribuit 

deputaților 
 

3 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare și de 
reformulare a Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca 
Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară şi parcul de 
material rulant ale Republicii Moldova (din 26 septembrie 2016) 
nr. 422 din 23.12.2021                                                                                                                        lectura II 

Lege organică 

           Inițiator   -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Infrastructurii și  
                                Dezvoltării Regionale) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

 4 Proiectul de lege privind atragerea de către Guvernul Republicii Moldova a 
împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional 
prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) 
nr. 424 din 23.12.2021                                                                                                                        lectura II 

Lege organică 

           Inițiator   -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Finanțelor) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
 

   

   

 5 Proiectul de lege privind atragerea de către Guvernul Republicii Moldova a 
împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional 
prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) 
nr. 425 din 23.12.2021                                                                                                                        lectura II 

Lege organică  
           Inițiator   -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Finanțelor) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

 6 Proiectul Codului transportului feroviar 
nr. 207 din 26.08.2021                                 UE                                                                             lectura II 

Lege organică 

             Inițiator - Guvernul  (responsabil – Ministerul Infrastructurii și  
                                Dezvoltării Regionale) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   

   

 7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea 
nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de 
întreprinzător – anexa nr.2; Legea nr.131/2012 privind controlul de stat 
asupra activității de întreprinzător – anexa) 
nr. 208 din 26.08.2021                                                                                                                     lectura II 
Lege organică                                                                                                                                 
          Inițiator   -  Guvernul  (responsabil - Ministerul Infrastructurii și  
                                Dezvoltării Regionale) 
       Raportor -  Comisia economie, buget și finanțe 
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 8 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice 
nr. 429 din 30.12.2021                                                                                                                         lectura I 

Lege organică 

           Inițiator   -  Guvernul  (responsabil – Ministerul Educației și Cercetării) 
        Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană    
 

   

   

 9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la 
Procuratură (art.17, 22, 24, ș.a.) 
nr. 334 din 09.11.2021                                                                                                                        lectura II 

Lege organică                                                                                                                                                                
             Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru, Gh.Agheorghiesei,  
                                V.Jacot, A.Cătănoi, B.Popa, V.Roșca 
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
 

   

   

 10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al 
Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la 
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 
38, 381) 
nr. 61 din 10.03.2021                                                                                                                          lectura II 

Lege organică                                                                                                                                 
          Inițiator   -  deputatul D.Perciun 
       Raportor -  Comisia protecție socială, sănătate și familie 
 

   

   

 11 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și vicepreședinte 
al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 
nr. 427 din 23.12.2021                                  
             Inițiator - deputata Olesea Stamate 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
 

   

   

 12 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și vicepreședinte 
al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 
nr. 14 din 19.01.2022  

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

   

   

 13 Proiectul de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la 
funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și 
procurorilor și modificarea unor acte normative 
nr. 11 din 19.01.2022                                                                                                                             lectura I 

Lege organică 

             Inițiator - Guvernul  (responsabil – Ministerul Justiției) 
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
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 14 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia 
electrică 
nr. 12 din 19.01.2022                                                                                                                             lectura I 

Lege organică 

             Inițiator - Guvernul  (responsabil – Ministerul Infrastructurii și  
                                Dezvoltării Regionale) 
        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
 

   

   

 15 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea 
monumentelor (art.1, 2, 31, ș.a.) 
nr. 322 din 03.11.2021                                                                                                                       lectura II 

Lege organică                                                                                                                                                                
             Inițiatori - deputații V.Pâslariuc, V.Grădinaru, IG.Chiriac,  
                                  L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam   
         Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  
                                și mass-media 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


