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ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului

din 14 aprilie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 251 din Legea nr.3/2016
cu privire la Procuratură
nr. 97 din 24.03.2022 lectura II
Lege organică
               Inițiatori - deputații I.Chiriac, V.Roșca, A.Calinici, V.Grădinaru,
                                   O.Stamate
           Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97;
Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.)
nr. 390 din 13.12.2021 lectura II
Lege organică

Inițiatori - deputații V.Roșca, A.Cătănoi, O.Stamate, A.Calinici,
                                E.Cojocari, V.Gavrouc, A.Mija, L.Carp, G.Sajin, D.Iurcu
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3 Proiectul de lege cu privire la modificarea art.75 din Legea nr.68/2016
cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
nr. 8 din 19.01.2022 lectura II
Lege organică

Inițiator - deputata A.Racu
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.4,
anexa nr.1; Legea nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative –
art.VI)
nr. 49 din 23.02.2022 lectura II
Lege organică

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

amânat la ședința în plen din 31.03.22



2

5 Proiectul de lege cu privire la abrogarea capitolului XIII1 din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225/2003
nr. 79 din 16.03.2022 lectura II
Lege organică
                Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
           Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.16, 22; Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.9, 11, 13, ș.a.; ș.a.)
nr. 78 din 16.03.2022 lectura II
Lege organică

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

7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul
contravențional – art.115, 122, 154; Codul penal – art.232)
nr. 103 din 30.03.2022 lectura I
Lege organică

Inițiatori - deputații D.Alaiba, Vl.Bolea, V.Gavrouc, I.Coșeru,
                                M.Cușnir, A.Băluțel, L.Carp, V.Roșca, D.Gherman
        Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

8 Proiectul de lege privind calitatea aerului atmosferic
nr. 504 din 10.12.2020 UE lectura II
Lege organică

Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
        Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

9 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.133/2008 cu privire la
ajutorul social (art.5, 6, 7, ș.a.)
nr. 118 din 04.04.2022 lectura I
Lege organică
                 Inițiator - deputatul D. Perciun
             Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit

deputaților

10 Proiectul de lege cu privire la condominiu
nr. 399 din 15.12.2021 lectura I
Lege organică
                 Inițiatori - deputații V.Jacot, R.Marian, V.Barda, A.Oglinda,
                                      V.Spînu, L.Voloh, M.Morozova, I.Chiriac, D.Alaiba
             Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

11 ÎNTREBĂRI


