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Sesiune extraordinară
Parlamentul s-a convocat în sesiune
extraordinară, în perioada 20-21 ianuarie
curent.
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Întrunit în ședință plenară în cadrul
sesiunii extraordinare, Parlamentul a
adoptat Hotărârea privind declararea stării
de urgență pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, pe o perioadă de 60 de zile.
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Ședințe plenare
•

Angajații din sistemul medical de stat,
care s-au infectat cu COVID-19 în timpul
exercitării atribuțiilor de serviciu, vor
beneficia și în anul 2022 de indemnizația
unică în valoare de 16 mii lei. Proiectul de
lege a fost aprobat în prima lectură.

•

Aproximativ 192 de mii de familii vor beneficia
de compensații majorate la facturile pentru
energia termică. În acest sens, Parlamentul
a adoptat proiectul de modificare a unor acte
normative.
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•

Cornelia Cozlovschi a fost desemnată
membru și președinte al Consiliului de
administrație al Comisiei Naționale a Pieței
Financiare (CNPF) pentru un mandat de
cinci ani, iar Adrian Gheorghiță - în calitate
de membru și vicepreședinte al Consiliului
de administrație al CNPF.

•

Parlamentul a aprobat în două lecturi
ratificarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul României
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor,
certificatelor și titlurilor științifice, eliberate
de instituțiile de învățământ ale ambelor
state.

•

Republica Moldova va putea achiziționa
energie electrică din cel puțin două surse.
Parlamentul a aprobat un proiect de
modificare a Legii cu privire la energia
electrică, în prima lectură.

•

Codul transportului feroviar a fost votat în
lectura a doua.

•

Parlamentul a aprobat majorarea împrumutului
din partea BEI pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Moldova.

•

Legislativul a adoptat noi măsuri de stimulare a
angajării persoanelor cu dizabilități în câmpul
muncii.

•

Au fost modificate condițiile de selectare a
candidaților la funcția de procuror general sau
șef al procuraturilor specializate.

•

Parlamentul a interzis construcțiile din
preajma monumentelor istorice.

•

Sesiunea extraordinară a Parlamentului,
convocată pentru 20-21 ianuarie 2022, a fost
închisă.

•

Parlamentul a aprobat în prima lectură
proiectul de lege pentru instituirea Fondului
Național pentru Dezvoltare Regională și
Locală.

•

Proiectul de lege, care prevede evaluarea
integrității candidaților la funcția de membru
al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)
și al Consiliului Superior al Procurorilor
(CSP), a fost aprobat în prima lectură.

•

Legislativul a aprobat atragerea de către
Guvernul Republicii Moldova a împrumutului
de stat extern din partea Fondului Monetar
Internațional (FMI).

•

În două lecturi, a fost votat proiectul de
lege pentru modificarea Legii cu privire la
avocatură.
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