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•

Iulian Rusu a fost numit în funcția de director
al Centrului Național Anticorupție.

•

Legea cu privire la energia electrică a fost
modificată.

•

Andrei Cebotari a fost ales în funcția
de membru al Consiliului Superior al
Procurorilor, din partea Parlamentului.

•

Implementarea unor noi standarde UE în
domeniul aeronautic, votate în două lecturi.

•

Angela Colomiicenco a fost numită în funcția
de director adjunct al Centrului Național
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

•

Votat: încălcările fiscale până la 5000 de lei,
comise de antreprenori, nu vor fi sancționate.

•

Irina Gutnic, revocată înainte de termen din
funcția de director general adjunct al ANSC.

•

Legea privind atragerea investițiilor străine
în domeniul producției de film și alte opere
audiovizuale a fost modificată.

•

Proiectul care prevede evaluarea integrității
candidaților la funcția de membru al CSM și
CSP, adoptat în lectura a doua.

•

Doi consilieri ai Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor, demiși în baza
cererilor depuse ;

•

Angajații din sistemul medical vor beneficia
și în anul 2022 de indemnizația unică în
valoare de 16 mii lei;

•

Parlamentul a instituit Fondul Național
pentru Dezvoltare Regională și Locală.

•

Ceslav Panico a fost numit în funcția de
Avocat al Poporului.

•

Codul transportului feroviar, votat în lectură
finală.

•

Cetățenii Republicii Moldova, decorați cu
distincții de stat, stabiliți cu traiul peste hotare,
vor beneficia de alocații nominale.
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Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),
al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP)
și organelor specializate ale acestora, aprobat;

•

Parlamentul a aprobat demisia consilierului
pentru soluționarea contestațiilor al ANSC,
Alexandru Ciuș;

•

Noțiunea de bullying a fost introdusă în
Codul Educației;

•

Reglementarea activității creșelor a fost
aprobată;

•

Parlamentul a eliminat prohibițiile la importul
părților și accesoriilor auto uzate;

•

Alexei Gherțescu a fost numit în funcția de
președinte al Consiliului Concurenței;

•

Deputații au aprobat, în prima lectură,
modificări la cadrul normativ în domeniul
fabricării și circulației produselor alcoolice;

•

Alexandr Nesterovschi s-a alăturat corpului
de deputați;

•

Unele măsuri pentru creșterea concurenței
și eficienței pe piața produselor petroliere,
votate în lectură finală;

•

Proiectul
menit
să
îmbunătățească
managementul resurselor umane din cadrul
autorităților publice a fost adoptat.

•

•

Politicile
în
domeniul
infrastructurii
naționale de date spațiale vor fi eficientizate.
Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat
de Parlament;
Proiectul care prevede evaluarea integrității
candidaților la funcția de membru al

• Parlamentul a declarat
stare de urgență, pe o
perioadă de 60 de zile.
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