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BULETIN
Igor Grosu:

Îmi doresc ca simbolul Mărțișorului
nostru – protecția de rele, bucuria naturii
care prinde viață – să se adeverească în
aceste zile. Să vină o primăvară a păcii
în Ucraina. Și să fie pace în toată lumea.
Alături de Ucraina! Moldova pentru
pace!

Moment istoric
La 3 martie 2022, Președintele Parlamentului
Republicii Moldova Igor Grosu, împreună
cu Președintele țării Maia Sandu și Primministrul Natalia Gavrilița, au semnat
cererea de aderare la Uniunea Europeană.

30 de ani de la izbucnirea
conflictului armat

Anul Recunoștinței

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la izbucnirea
conflictului armat pentru apărarea integrității
și independenței Republicii Moldova, speakerul
Igor Grosu și deputații au comemorat eroii căzuți
pentru apărarea independenței și integrității
țării. În incinta clădirii a fost inaugurată o
expoziție fotografică. La 21 de veterani le-au fost
înmânate diplome ale Parlamentului. Totodată,
aproape o sută de veterani din toate raioanele
țării, inclusiv cele din stânga Nistrului, au primit
diploma Parlamentului de gradul I.
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STATISTICA DE GEN ÎN PARLAMENT
LEGISLATURA XI

39,6%

deputate
60,4%

deputați
DEPUTAȚI ȘI ANGAJAȚI
AI PARLAMENTULUI

PAS
BECS
PP ”Șor”

femei
bărbați

PREMIUL INTERNAȚIONAL
WOMEN OF COURAGE

41,27%
37,5%
33,33%

PETIȚII ADRESATE LEGISLATIVULUI

Președinta Comisiei politică externă și
integrare europeană, Doina Gherman, este
una dintre cele 12 femei din toată lumea
selectate pentru premiul International
Women of Courage (IWOC), decernat de
Departamentul de Stat al SUA.

În anul 2021 au fost înregistrate 5125 de
petiții adresate conducerii Parlamentului.
Comparativ cu anul 2020, numărul acestora
s-a majorat cu 12,5 la sută. Datele se
regăsesc în RAPORTUL privind examinarea
petițiilor adresate Legislativului în perioada
01 ianuarie – 31 decembrie 2021.
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Ședințe plenare
•

Deputații au votat procedura de radiere a
gospodăriile țărănești inactive din registrele
autorităților publice locale;

•

Termenul de activitate a Comisiei de anchetă
privind modul de exploatare a substanțelor
minerale utile și determinarea impactului
asupra mediului a fost extins până la 4 iunie
2022;

•

Noi reglementări ale modului de formare
și administrare a Fondului Național pentru
Mediu au fost aprobate;

10

martie

•

Acordul cu România privind asistența de 100
de milioane de euro, ratificat;

•

Ion Botnarenco a fost numit în funcția de
membru al Consiliului de Integritate;

•

Legea cu privire la producerea, comercializarea
și utilizarea materialului forestier de
reproducere a fost adoptată;

•

A fost ratificat Acordul multilateral pentru
schimbul automat de informații privind
conturile financiare;

•

Modificările la Codul muncii și Codul educației
privind reconcilierea vieții profesionale cu cea
de familie, votate în lectură finală;

•

Termenul de restituire a plăților pentru
serviciile de turism contractate, extins până la
30 septembrie 2022;

17

martie

•

Parlamentul a ținut un minut de reculegere în
memoria victimelor războiului din Ucraina;

•

Acordul de grant dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Japoniei privind
extinderea cooperării economice în domeniul
îmbunătățirii echipamentelor de prevenire a
incendiilor, ratificat;

•

A fost majorat cuantumul despăgubirilor
pentru prejudiciul cauzat prin pescuit,
comercializare, posesiune şi export ilicit sau
prin nimicire a resurselor biologice acvatice;

•

Proiectul privind excluderea obligativității
evaluării extraordinare a judecătorilor, al
căror mandat a expirat sau urmează să expire
la 1 aprilie 2022, a fost adoptat;

•

Deputații au votat unanim pentru construcția
podului rutier de frontieră cu România;

•

Proiectul privind excluderea prohibiției la
importul pieselor și accesoriilor uzate pentru
mijloacele de transport, votat în lectură finală;

•

Funcția de director general adjunct al ANSC a
fost lichidată;

•

Noile
modificări
aprobate;

notarială,

•

•

A fost susținută inițiativa privind asigurarea
egalității salariale;

Secretarul general al Parlamentului va avea
atribuții de gestionare a bugetului instituției și
de angajare și eliberare a funcționarilor;

•

•

Proiectul care permite amplasarea pe terenurile
cu destinație agricolă a sistemelor fotovoltaice
solare, adoptat;

Modificările la Codul serviciilor media
audiovizuale și la Legea comunicațiilor
electronice au fost votate în lectura a doua;

•

A fost adoptată posibilitatea contestării, la

activitatea
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Ședințe plenare
•

Curtea de Apel, a hotărârilor instanței de
insolvabilitate;
•

Statul va achita expertiza judiciară și
extrajudiciară a persoanelor diagnosticate cu
boli psihice grave;

•

Noile măsuri privind un grad mai înalt
de protecție a consumatorilor de credite,
adoptate;

•

Republica Moldova va adera la Protocolul
privind eliminarea comerțului ilicit cu produse
din tutun;

•

A fost adoptat, în lectură finală, pachetul
de măsuri sociale destinat participanților la
războiul de pe Nistru;

•

A fost aprobat coeficientul de indexare a
pensiei de 13,94%, de la 1 aprilie 2022.

Modificarea Codului fiscal a fost adoptată, în
lectura a doua.

31

martie

•

A fost creat Parcul Național ”Nistrul de Jos”;

•

Alexei Taran a fost numit în funcția de director
al Consiliului de administrație al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică;

•

Au fost înăsprite sancțiunile pentru corupția
politică și electorală;

•

Modificarea Legii privind amnistia în legătură
cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea
independenței Republicii Moldova, adoptată;

•

Termenul de stabilire a obiectelor impunerii,
care urmează a fi incluse în baza de calcul
pentru achitarea impozitului pe bunurile
imobiliare, votat în două lecturi;

24

martie

•
A fost votată posibilitatea organizării, în
perioada stării de urgență, a alegerilor locale
noi în unele localități;

A fost modificat articolul 88 din Legea cu
privire la societățile pe acțiuni;

•

Măsurile de prevenire a contrabandei cu
produse alcoolice, aprobate în lectură finală;

•

Asigurarea accesului cetățenilor străini la
serviciile medicale și piața muncii, adoptate;

•

•

Obligativitatea medierii judiciare ar putea
fi exclusă din Codul de procedură civilă al
Republicii Moldova;

Deputații au modificat Legea cu privire la
organizarea activității notarilor și cea privind
procedura notarială;

•

Decis: Pe piața financiară va apărea un nou
instrument - garanție de portofoliu de credite,
emisă de către Fondul de Garantare a Creditelor
(FGC);

•

•

Deputații au aprobat un proiect pentru
protecția victimelor represiunilor politice;

•

A fost ratificat Acordul cu BERD privind
finanțarea proiectului ”Eficiența energetică în
Republica Moldova”;

•

Eliminarea prin digitizare a mai multor extrase
din registrele de stat, a fost aprobat în lectura
a doua;

•

Legislativul a aprobat modificări la Codul
Contravențional;

•

Legislativul a instituit Ziua națională a lecturii,
care va fi consemnată pe 14 februarie.
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VIZITE ÎN PARLAMENT

11.03 S-a întrunit Grupul de lucru pentru

asigurarea,
în
cadrul
normelor
constituționale,
a
funcționalității
unității teritoriale autonome Găgăuzia.
Este prima ședință de la constituirea
Parlamentului Republici Moldova de
legislatura a XI-a și Adunării Populare
a Găgăuziei de legislatura a VII-a. La
22 martie curent, grupul de lucru și-a
lansat activitatea în noua componență.

02.03 Deputata Ivanna Koksal, membră a

Grupului parlamentar de prietenie
cu Republica Turcia, s-a întâlnit cu
reprezentanții Asociației de binefacere
”IHH Humanitarian Relief Foundation”
din Turcia.

02.03 Speakerul, Igor Grosu, s-a întâlnit cu

14.03 Gestionarea crizei refugiaților și a

vicepreședintele Comisiei Europene,
Înaltul Reprezentant al Uniunii
Europene pentru Afaceri Externe și
Politica de Securitate, Josep Borrell
Fontelles, și cu Olivér Várhelyi,
Comisar European pentru Vecinătate și
Extindere

celei energetice a fost discutate în
cadrul
întrevederii
Președintelui
Parlamentului Igor Grosu cu echipa
Fondului
Monetar
Internațional
(FMI), condusă de Ruben Atoyan.
La întrevedere a participat și Olesea
Stamate, președinta Comisiei juridice,
numiri și imunități.

11.03 Președintele Parlamentului Igor Grosu

a avut o întrevedere cu Directorul
Executiv al Fondului ONU pentru
Populație (UNFPA), Natalia Kanem, la
care a participat și deputata Ana Racu,
membru al Comitetului ONU împotriva
torturii.
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VIZITE ÎN PARLAMENT

15.03 Speakerul

Igor Grosu s-a întâlnit
cu ministrul Afacerilor Externe și
Cooperării Internaționale al Republicii
Italiene, Luigi Di Maio. La întrevedere
au participat și deputații Galina Sajin,
Doina Gherman, Mihail Druța și
Constantin Starîș.

19.03 Președintele Parlamentului Igor Grosu

s-a întâlnit cu Secretarul general
adjunct, Directorul Politic al Serviciului
European de Acțiune Externă, Enrique
Mora. La întrevedere au participat, de
asemenea, președinta Comisiei politică
externă și integrare europeană, Doina
Gherman, și secretarul comisiei, Adrian
Băluțel.

16.03 Președintele Parlamentului a avut o

întrevedere cu Ministrul Afacerilor
Externe,
Uniunii
Europene
și
Cooperării al Regatului Spaniei, José
Manuel Albares Bueno. La întrevedere
au mai participat președinta Comisiei
politică externă și integrare europeană,
Doina Gherman, președintele Comisiei
drepturile omului și relații interetnice,
Grigore Novac, precum și președinta
și membrul Grupului de prietenie cu
Spania, Veronica Roșca și Viorel Barda.
Comisiei
politică
externă
și
integrare
europeană,
Doina
Gherman,
a
avut o întrevedere cu
Reprezentanta
UN
Women în Moldova,
Dominika Stojanoska.

22.03 Speakerul

Igor Grosu a avut o
întrevedere cu Directorul regional
pentru Europa al Organizației Mondiale
a Sănătății (OMS) , Hans Henri P.
Kluge, la care au participat președintele
și vicepreședintele Comisiei protecție
socială, sănătate și familie, Dan Perciun
și Adrian Belîi.

18.03 Președinta

Doina Gherman
Președinta Comisiei politică externă
și integrare europeană
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VIZITE ÎN PARLAMENT

24.03 Vicepreședinta

Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică,
Ana Racu, membră a Comitetului ONU
împotriva torturii, a avut o întrevedere
cu
reprezentații
organizației
neguvernamentale
Salvați
Copiii
România. La discuție a participat și
membra Comisiei drepturile omului
și relații interetnice, deputata Liliana
Grosu.

25.03

25.03 Legislativul a găzduit, la 25 martie

curent, masa rotundă cu genericul
“România și Republica Moldova, din
nou împreună, în Uniunea Europeană”,
organizată în comun cu Departamentul
pentru Relația cu Republica Moldova
al Guvernului României. La discuții au
participat membri ai Guvernului de la
București, ai celor două parlamente,
istorici, profesori, reprezentanți ai
mass-media.

Președintele Parlamentului a avut o
întrevedere cu senatorii români CătălinDaniel Fenechiu, Vasilică Potecă,
Iulian Mihail Bîca și Viorel Badea. La
întrevedere au participat vicepreședinta
Comisiei juridice, numiri și imunități
Veronica Roșca, președinta Grupului
de prietenie cu România, secretarul
Comisiei politică externă și integrare
europeană Adrian Băluțel.

28.03 Președintele Parlamentului s-a întâlnit

cu delegația Parlamentului Republicii
Italiene, condusă de vicepreședintele
Camerei Deputaților Ettore Rosato. La
întrevedere au participat președinta
Grupului de prietenie cu Italia Galina
Sajin și membrul acestuia Mihail Druță,
vicepreședintele
Comisiei
politică
externă și integrare europeană Ion
Groza.
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ACTIVITĂȚI ONLINE

11.03 La 11 martie curent, Vladimir Bolea

a participat la ședința extraordinară
a Comitetului Permanent al Adunării
Parlamentare a OSCE.

01.03 Membrii Grupurilor parlamentare de

prietenie moldo-niponă s-au întrunit în
format online. Din partea Parlamentului,
au participat președintele Grupului
– Mihail Popșoi și membrii Vladimir
Bolea, Marina Morozova, Mariana
Cușnir, Diana Caraman.
11.03 Deputata

Marcela Adam, membră
a delegației Republicii Moldova la
Adunarea Parlamentară a Francofoniei
(APF), a participat la reuniunea Secțiilor
din cadrul APF, Regionala Europa.
Tema reuniunii online a fost situația din
Ucraina în contextul european, inclusiv
criza refugiaților.

02.03 Deputata Natalia Davidovici, președinta

Grupului parlamentar de prietenie
cu Statul Israel, a avut o întrevedere
online cu omologul său din Knessetul
Israelului, Alex Kushnir.

02.03 Deputatul Vladimir

Bolea, șeful delegației
Parlamentului
la Adunarea
Parlamentară a OSCE
(AP OSCE), a avut o
întrevedere online cu
Margareta Cederfelt,
Președinta AP OSCE.

15.03 Membrii delegației parlamentare la

Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei (APCE) au participat, în regim
online, la sesiunea extraordinară a
APCE. Din delegația națională fac parte
vicepreședinții Parlamentului Mihail
Popșoi și Vlad Batrîncea, deputații
Ion Groza, Natalia Davidovici și Adela
Răileanu.

Vladimir Bolea
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ACTIVITĂȚI ONLINE
15.03 Președinta Comisiei

politică externă și
integrare europeană,
Doina Gherman, a
participat, în regim
online, la cea de-a
66-a sesiune a Comisiei
Națiunilor Unite pentru
statutul femeii, la
invitația Președintei
Rețelei Femeilor
Parlamentare din cadrul
Adunării Parlamentare a
Francofoniei (APF).

23.03 Deputatul Eugeniu

Sinchevici, membrul
delegației Republicii
Moldova la Uniunea
Interparlamentară
(UIP), a participat la
cea de-a 39 Reuniune
a Comitetului pentru
promovarea respectării
dreptului internațional
umanitar al UIP.

Doina Gherman
Președinta Comisiei politică externă
și integrare europeană

Eugeniu Sinchevici
Membrul delegației Republicii
Moldova la UIP

Președintele Parlamentului, Igor Grosu,
a avut o întrevedere în format online cu
omologul său suedez, Andreas Norlén,
Președintele Riksdagului Regatului
Suediei.

VIZITE EXTERNE

15.03 Membrii

Comisiei
parlamentare
administrație publică au efectuat o vizită
de lucru la București. Din delegație
au făcut parte președinta comisiei
Larisa Voloh, vicepreședintele Petru
Frunze, precum și membrii Comisiei
administrație publică Efimia Bandalac,
Vitalie Jacot, Artemie Cătănoi.

22.03 Subiectul

constituirii
consiliilor
judiciare a fost dezbătut în cadrul
Conferinței privind formarea consiliilor
judiciare în contextul provocărilor
contemporane.
La
eveniment
a
participat și președinta Comisiei
juridice, numiri și imunități, Olesea
Stamate.
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TRANSPARENȚĂ
Parlamentul a reluat organizarea vizitelor de
informare în incinta clădirii instituției. Programarea vizitelor de informare se face online, pe platforma www.vizite.parlament.md,
cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data
planificată. Primul tur ghidat, după ridicarea
restricțiilor pentru vizite în Parlament, a avut
loc la 21 martie. Elevii clasei a X-a de la Liceul
Teoretic ”Budești”, însoțiți de directorul instituției, au efectuat o vizită de informare și au
discutat cu deputatul Sergiu Lazarencu.
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