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BULETIN

Pe 27 aprilie, în Republica Moldova a fost
marcată Ziua Drapelului de Stat. Președintele
Parlamentului Igor Grosu, împreună cu
Președintele țării Maia Sandu și Primministrul Natalia Gavrilița, au participat
la ceremonia festivă prilejuită de această
sărbătoare națională.
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Târgul de Paște
Mai mulți copii și tineri cu dizabilități
din familii social-vulnerabile și-au expus
lucrările confecționate manual în cadrul
Târgului de Paște, inaugurat la Parlament
pe 14 aprilie. Președintele Parlamentului,
deputați și angajați ai instituției au vizitat
târgul și au procurat mai multe lucrări cu
tematică pascală.

Expoziție de artă cu tematică pascală
Zece lucrări de artă plastică contemporană
cu tematica pascală ”Hristos a Înviat” au
fost vernisate în Parlament, în perioada 2129 aprilie curent. Lucrările executate în ulei
pe pânză aparțin artiștilor plastici Eudochia
Robu, Valeriu Jabinschi, Mihail Statnîi,
Vasile Grama, Inga Edu, Ecaterina Ajder,
Iraida Ciobanu, Andrei Negură și Dumitru
Bolboceanu. Fiecare dintre acestea reproduc
motive pascale sau biblice și au fost realizate
în perioada anilor 1995 – 2022.

Acțiuni caritabile

Tradițional, în ajunul sărbătorilor, deputații
și angajații oferă daruri persoanelor
vulnerabile și instituțiilor rezidențiale, în
cadrul unor acțiuni caritabile. Speakerul
Igor Grosu, împreună cu deputatul Boris
Marcoci, au vizitat veteranii războiului de
pe Nistru, Pavel Novacov și Alexei Bîtcă.
Președintele Parlamentului i-a felicitat cu
ocazia sărbătorilor de Paște, urându-le

sănătate, liniște și pace.
Totodată, din partea instituției parlamentare,
au fost oferite daruri pentru cele 315 persoane
internate în Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilități (adulte), din
comuna Cocieri, raionul Dubăsari.
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În cadrul ediției din acest an a jocului intelectual ”Cunoaște-ți Parlamentul” au participat 89
de echipe din peste 70 de instituții de învățământ din întreaga țară. În acest an participanții au
parcurs probe precum:

Descoperă numele deputatului/ei
în baza anagramei

Răspunde la întrebări reieșind din
articolele Constituției Republicii
Moldova

Corelează imaginile cu
evenimentele și personalitățile
corespunzătoare

Realizează o conferință de presă

Răspunde la întrebări în baza
vizitei la muzeul Parlamentului

Prezintă un proiect de lege

LOCUL I
VICTORIOUS

Liceul Teoretic ”George
Călinescu” din Chișinău

LOCUL II
CANTEMIRIȘTII

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”
din Văsieni, raionul Ialoveni
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LOCUL III
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
Liceul Teoretic ”Mihail Guboglo”
din orașul Ceadîr-Lunga
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Ședințe plenare
•

Deputații au susținut în prima lectură unele
măsuri de optimizare a procedurii de eliberare
a actelor de identitate;

•

Votat în lectură finală - medierea judiciară nu
mai este obligatorie;

•

Acordul de împrumut între Moldova și BERD
pentru reabilitarea SA ”CET-Nord” din
municipiul Bălți a fost ratificat;

•

Proiectul de modificare a legii valutare a fost
votat în prima lectură;

7

aprilie

•

În cadrul ședinței plenare din data de 7 aprilie
deputații au marcat Ziua Mondială a Sănătății;

•

•

Contractul de finanțare dintre Moldova și
Banca Europeană de Investiții pentru realizarea
Proiectului ”Eficiența energetică în Republica
Moldova” a fost ratificat;

A fost majorat numărul membrilor Comisiei
protecție socială, sănătate și familie și redus
cel al membrilor Comisiei drepturile omului și
relații interetnice;

•

Reforma programului de
examinată în Parlament;

ajutor

social,

•

Deputații au aprobat, în prima lectură,
proiectul de modificare a Legii cu privire la
gazele naturale;

•

•

Proiectul cu privire la învățământul dual,
aprobat în prima lectură;

Deputații au votat pentru majorarea
cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul
cauzat prin pescuit ilicit;

•

•

Votat în lectură finală: plafonarea costului
împrumutului și reglementarea principiilor de
evaluare a bonității beneficiarului de credit;

A fost instituit mecanismul de compensare
parțială a accizelor la motorină pentru
producătorii agricoli;

•

Proiectul de lege cu privire la condominiu a
fost votat în prima lectură.

•

Parlamentul a votat instituirea Zilei
comemorării victimelor foametei organizate
din anii 1946-1947.

21

aprilie

14

aprilie

•

Legea calității aerului atmosferic a fost votată
în lectura a doua;

•

Candidații la funcția de procuror-șef al
procuraturii specializate vor trebui să
dețină atât experiență profesională, cât și
managerială;
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•

Parlamentul a încuviințat ridicarea imunității
parlamentare a deputatului Radu Mudreac;

•

A fost votată prelungirea stării de urgență cu
60 de zile;

•

Proiectul de modificare a Legii bugetului de
stat, votat în prima lectură;

•

A fost adoptată Legea privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru
prejudicii produse de vehicule;
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Ședințe plenare
•

Legislativul a examinat proiectul de rectificare
a BASS pentru anul 2022;

•

Parlamentul a aprobat în prima lectură
proiectul de ratificare a Acordului dintre
Guvernul Moldovei şi Guvernul SUA privind
terenul pentru construcția Ambasadei SUA;

•

Proiectul de rectificare a Fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală pentru anul
2022 a fost prezentat în Parlament;

•

A fost votată inițiativa legislativă privind

implementarea noilor servicii electronice, în
prima lectură;
•

În penitenciarele din țară ar putea fi create
comunități terapeutice pentru deținuții
dependenți de droguri;

•

Deputații au votat un proiect de lege care
prevede eficientizarea administrării rezervelor
de stat și de mobilizare;

•

Legislativul a votat reforma programului de
ajutor social.

Expoziția
”Alături de Ucraina”
Parlamentul Republicii Moldova
găzduiește expoziția cu genericul
”Alături de Ucraina”, în semn de
solidaritate cu poporul ucrainean, care
trece printr-o perioadă dificilă.
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