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Parlamentul Republicii Moldova a găzduit
reuniunea Președinților de Parlament din
Statele Baltice și Nordice (NB8).
Igor Grosu: ”După o pauză de 8 ani, atunci când
a avut loc în premieră o astfel de reuniune, aș
îndrăzni să spun că asistăm la o vizită istorică,
îndeosebi în contextul regional în care ne aflăm
deja de 3 luni”.
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Speakerul Igor Grosu și Președinții de
Parlament din Statele Baltice și Nordice
(NB8) au plantat puieți de tuia în scuarul din
fața instituției legislative. Evenimentul a avut
loc în contextul Săptămânii Verzi Europene,
care se desfășoară în perioada 30 mai – 5
iunie 2022.

”Acțiunea reprezintă expresia prieteniei
dintre țările noastre, a solidarității, precum și
a importanței acțiunilor comune de păstrare
a biodiversității, de promovare a economiei
durabile și eficiente”, a spus Președintele
Parlamentului, Igor Grosu.

Expoziții în contextul reuniunii NB8
Cu suportul Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală și al Comunității ”Șezătoarea
Basarabia”, la Parlament a fost vernisată o
expoziție de costume naționale.
Lansarea expoziției a avut loc în contextul
vizitei oficiale comune a Președinților de
Parlament din Statele Baltice și Nordice
(NB8).

Totodată, înalții demnitari din statele nordice
și baltice au vizitat expoziția de desene
realizate de copiii familiilor refugiate din
Ucraina în Moldova, cu genericul ”Pacea și
războiul, prin ochii copiilor”.
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Ziua Ușilor Deschise
la Parlament

De Ziua Ușilor Deschise, organizate cu
prilejul aniversării a 31-a a Legislativului,
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit
aproape o mie și jumătate de vizitatori.
”Traseul turistic” a inclus sala de ședințe
plenare și sala Europa, muzeul Parlamentului
și sala pentru conferințe de presă.
În hol a fost vernisată o expoziție de
documente, cărți și fotografii rare. Copiii au
fost invitați în biroul de serviciu al șefului
Legislativului, unde au încercat fotoliul de
președinte al Parlamentului și au aflat detalii
despre munca de conducător al instituției
parlamentare.
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Respect. Recunoștință. Memorie

Pe 9 mai, Președintele Parlamentului, Igor
Grosu, împreună cu prim-ministra Natalia
Gavrilița, și alți deputați au depus flori la
Complexul memorial ”Eternitate” din capitală.
În aceeași zi, șeful Legislativului l-a vizitat pe
Serghei Pavlicenco, veteran al celui de-al Doilea

Război Mondial, din satul Olănești, raionul
Ștefan Vodă.
”Suntem aici pentru a-i comemora și a aduce
omagiu buneilor noștri, celor care au luptat, au
adus jertfa, au plătit cu vieți pentru ca noi să
trăim în pace”, a declarat Igor Grosu.

Moldova pentru Pace!
Copiii de la Centrul de triere al refugiaților de
la Moldexpo, împreună cu copiii deputaților și
angajaților Secretariatului Parlamentului, au
participat la sărbătoarea dedicată Zilei Europei.
Prin jocuri, concursuri sportive, dansuri și
cântece copiii au celebrat pacea. Pe platoul
din fața clădirii Parlamentului copiii au
desent pacea așa cum o văd – în flori, soare,
porumbei, în culori senine care trezesc bucurie
și dragoste.
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Ședința comună
La Iași, a avut loc ședința comună a Comisiei
politică externă și integrare europeană și
Comisiei juridice, numiri şi imunităţi din
Parlamentul Republicii Moldova și, respectiv,
a Comisiei pentru politică externă și Comisiei
juridice, de numiri, disciplină, imunități și
validări din Senatul României.
În Declarația comună, semnată de cele patru comisii parlamentare, a fost exprimată susținerea
politică pentru organizarea unei reuniuni comune a Parlamentelor de la Chișinău și București.

Comisiile din Parlamentele de
la Chișinău și București și-au
exprimat susținerea politică pentru
organizarea unei reuniuni comune a
celor două parlamente
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Ședințe plenare
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12

mai

mai

•

Parlamentul a modificat Legea bugetului de
stat pe anul 2022;

•

Deputații au omagiat asistenții medicali în
contextul zilei lor profesionale;

•

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru
anul 2022 a fost rectificat;

•

•

Parlamentul a adoptat modificarea Fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală
pentru anul 2022;

Lucrările de construcție a LEA 400 kV de
transport al energiei electrice VulcăneștiChișinău au fost declarate de utilitate publică;

•

Contractarea serviciilor
reglementată prin lege;

•

A fost modificată componența unor grupuri
parlamentare de prietenie.

•

Acordul privind terenul pentru construcția
Ambasadei SUA la Chișinău a fost ratificat;

•

În penitenciarele din țară vor putea fi create
comunități terapeutice pentru deținuții
dependenți de droguri, proiectul a fost adoptat
de Legislativ;

•

Comisia Națională a Pieței Financiare va fi
reformată;

•

Proiectul de lege cu privire la reglementarea
și controlul organismelor modificate genetic,
votat în prima lectură;

•

Parlamentul a ratificat Protocolul Facultativ
la Convenția ONU cu privire la drepturile
copilului privind procedura de comunicare;

•

Proiectul de lege pentru modificarea Legii
privind activitatea sanitară veterinară a fost
votată în prima lectură;

•

Proiectul care urmărește crearea condițiilor
mai bune de activitate pentru zilieri a fost
votat în prima lectură.

sociale

va

fi

19
mai
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•

Parlamentul va examina mai multe cereri
privind încuviințarea ridicării imunității
parlamentare a doi deputați;

•

Tatiana Șevciuc a fost numită în calitate de
membru al Curții de Conturi;

•

A fost votată în prima lectură excluderea
imunității deputatului în cazul acuzării de
corupere;

•

Proiectul de lege privind identificarea
electronică și serviciile de încredere a fost
votat în lectură finală;
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Ședințe plenare
•

Societățile cu răspundere limitată vor putea
emite obligațiuni, un proiect în acest sens a
fost votat de Legislativ, în prima lectură;

•

Angajații din sectorul bugetar cu salarii mai
mici de 3 500 de lei vor beneficia de plăți
compensatorii;

•

Consiliul de Administrație al Comisiei
Naționale a Pieței Financiare va avea trei
membri – un director general și doi directori;

•

Parlamentul a modificat lista instituțiilor
publice care vor beneficia de pază de stat;

•

•

Proiectul
care
vizează
îmbunătățirea
procedurii de înregistrare a medicamentelor
de uz veterinar a votat în lectură finală;

A fost modificat documentul strategic în
domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor și finanțării terorismului;

•

•

Parlamentul a aprobat în prima lectură
proiectul de modificare a Legii zootehniei, în
vederea aducerii acesteia în conformitate cu
legislația UE;

Legislativul a aprobat în prima lectură
proiectul de modificare a unor acte normative,
care prevede combaterea hărțuirii la locul de
muncă;

•

•

Alocația lunară de stat pentru participanții la
cel de-al Doilea Război Mondial a fost majorată;

Modificările la Legea cu privire la filantropie
și sponsorizare au fost votate în prima lectură;

•

•

Aliona Oboroceanu și Steluța Vintilă au
fost numite în funcțiile de consilier pentru
soluționarea contestațiilor al ANSC;

Un proiect de lege care urmărește creșterea
productivității și competitivității pe piața
muncii a fost votat în prima lectură;

•

•

Mai multe edificii cultural-istorice vor deveni
parte a patrimoniului cultural național;

Parlamentul a votat în prima lectură
modificări la cadrul normativ conex Codului
administrativ;

•

Mai multă transparență în publicitatea
creditelor – proiect aprobat în prima lectură;

•

•

Agenții economici vor putea scăpa de facturile
fiscale atunci când vor face cumpărături
cu cardul bancar și vor dori să-și deducă
cheltuielile.

Raportul privind prevenirea și combaterea
discriminării în anul 2021 a fost prezentat în
Parlament.

26
mai

•

Legislativul a încuviințat ridicarea imunității
parlamentare a doi deputați din Fracțiunea
Partidului ”ȘOR”;

•

Parlamentul a ratificat Acordul de împrumut
dintre Moldova și Polonia pentru finanțarea
necesităților bugetului de stat;
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VIZITE ÎN PARLAMENT
07.05 Președintele

Parlamentului,
Igor
Grosu, a discutat cu vicepreședinta
Bundestagului
Germaniei,
Katrin
Göring-Eckardt, aflată în vizită la
Chișinău.

04.05 Președintele

Grupului parlamentar
de prietenie cu Ucraina, Oazu
Nantoi, împreună cu alți deputați ai
Parlamentului Republicii Moldova,
s-au întâlnit cu membrii delegației
Radei Supreme a Ucrainei, condusă de
Mykhailo Radutskyi, aflată în vizită la
Chișinău.

09.05 Președintele Parlamentului, Igor Grosu,

s-a întâlnit cu Secretarul General al
Organizației Națiunilor Unite, António
Guterres, care a întreprins o vizită în
țara noastră.

06.05 Parlamentul a găzduit vizita delegației

Grupului parlamentar de prietenie
cu Republica Moldova din cadrul
Parlamentului Republicii Italiene. În
cadrul ei, membrii grupului de prietenie
italian au avut întrevederi cu Speakerul
Igor Grosu și cu Membrii Grupului
de prietenie cu Italia din Parlamentul
Moldovei.

16.05 Președintele Parlamentului Republicii

Moldova, Igor Grosu, s-a întâlnit cu
delegația Grupului de prietenie cu
țara noastră din cadrul Senatului
Franței, aflată într-o vizită la Chișinău.
De asemenea, membrii Grupului de
prietenie cu Republica Franceză din
Parlamentul Republicii Moldova au
avut o ședință comună cu delegația
Grupului de prietenie cu țara noastră
din cadrul Senatului Franței.
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VIZITE ÎN PARLAMENT

18.05 Președintele Parlamentului Republicii

19.05 Vlad Batrîncea a abordat chestiunea

Moldova, Igor Grosu, a discutat cu
delegația Comisiei pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului din
Camera Deputaților a Parlamentului
României, care s-a aflat într-o vizită de
lucru la Chișinău. În cadrul ei, Comisiile
administrație publică ale Parlamentului
Republicii Moldova și României au
semnat un acord de cooperare

neutralității Republicii Moldova în
dialogul cu delegația Parlamentului
Regatului Țărilor de Jos.

27.05- Vicepreședintele Comisiei economie,
30.05 buget și finanțe, Radu Marian, a

participat la Sesiunea de primăvară a
Adunării Parlamentare a NATO.
18.05 Președintele Parlamentului, Igor Grosu,

s-a întâlnit cu Directorul Biroului
OSCE pentru Instituții Democratice și
Drepturile Omului (BIDDO/ODIHR),
Matteo Mecacci.
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