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BULETIN
Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul
de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană

”Mulțumim țărilor europene pentru încrederea acordată Moldovei. Noi știm ce avem de
făcut, pentru că reformele începute le facem în primul rând pentru cetățeni și pentru
dorința noastră de a trăi cu demnitate. Ne așteaptă un drum lung, dar să știți că ne-am
pornit și suntem mai determinați ca niciodată să ajungem acasă, în Uniunea Europeană.
Vă mulțumim, Europa!”
Igor Grosu,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova

32 de ani de la adoptarea
Declarației de Suveranitate
Pe 23 iunie s-au împlinit 32 de ani de la adoptarea
Declarației de Suveranitate. Cu acest prilej
Președintele Parlamentului Republicii Moldova,
Igor Grosu, a adresat un mesaj de la tribuna
Legislativului în care îi felicită pe toți cetățenii cu
această zi. În același context, la Parlament a fost
vernisată o expoziție de documente de epocă,
printre care – copia Declarației de Suveranitate.
Doi deputați din Parlamentul de legislatura
curentă au fost printre votanții acestui document
istoric: Vasile Șoimaru și Mihail Druță.
Declarația de Suveranitate a stat la baza elaborării
Constituției, Legea Supremă a Republicii
Moldova.
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Ședința comună a Parlamentelor
Republicii Moldova și României

Angajament solid de susținere a agendei
de reformare a țării noastre: Parlamentele
Republicii Moldova și României au adoptat,
în cadrul ședinței solemne comune, o
declarație care vizează cooperarea bilaterală
în diverse domenii, parcursul european al
țării noastre și evoluțiile de securitate din
regiune în contextul războiului din Ucraina.

Demersul Republicii Moldova către Uniunea
Europeană prinde contur și devine fezabil
inclusiv datorită efortului depus de România
prin vocea oficialilor și europarlamentarilor care
au promovat ferm ideea de a oferi statut de țară
candidat la UE. Și au făcut acest lucru nu doar
astăzi, ci de-a lungul anilor, prin nenumărați
prieteni din România, care au susținut cauza
Republicii Moldova și nu ne-au lăsat pentru
„mai încolo, pentru altădată”.
Igor Grosu,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova
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Bilanțul activității parlamentare și a procesului legislativ
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Ședințe plenare
•

Proiectul de lege care oferă Societăților
cu răspundere limitată dreptul de a emite
obligațiuni a fost votat în cea de-a doua lectură.

•

Proiectul de lege, prin care agenții economici
sunt scutiți de necesitatea perfectării facturilor
fiscale atunci când vor face cumpărături
cu cardul bancar și vor dori să-și deducă
cheltuielile, a fost votat în cea de-a doua
lectură.

•

Fracțiunea
Blocului
Comuniștilor
și
Socialiștilor a inițiat moțiune simplă împotriva
Ministerului
Agriculturii
și
Industriei
Alimentare.

•

Grigore Novac a fost numit vicepreședinte
al Fracțiunii parlamentare a Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor, înlocuindu-l în
această funcție pe Corneliu Furculiță.
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•

Deputații au aprobat cererea de demisie a lui
Alexandr Esaulenco din funcția de director
al Serviciului de Informații și Securitate.
Totodată, noul director al SIS a devenit
Alexandru Musteața. Proiectul de hotărâre a
fost susținut cu voturile a 54 de deputați.

•

Parlamentul a constituit două comisii speciale:
Comisia pentru examinarea procesului
decizional privind controlul inflației și
politica monetară și Comisia specială privind
reglementările din sectorul produselor
petroliere.

•

Parlamentul a aprobat în prima lectură
modificări la programul cu FMI, care prevăd
majorarea asistenței financiare pentru țara
noastră.

•

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul
de ratificare a Acordului între Republica
Moldova și UE privind activitățile operative
desfășurate de FRONTEX în Republica
Moldova și a aprobat modificări legislative
pentru reglementarea șederii în țara noastră
a reprezentanților agenției pe perioada
operațiunilor comune.

•

Parlamentul a votat, în a doua lectură,
măsurile legislative de prevenire și combatere
a dezinformării.

•

A fost extins mandatul Comisiei de anchetă
privind modul de exploatare a substanțelor
minerale utile.
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•

Parlamentul a ratificat Memorandumul cu
Programul Alimentar Mondial.

•

În prima lectură au fost votate proiectul de
ratificare a Acordului de grant cu BIRD în
valoare de 3,105 milioane de dolari în cadrul
Proiectului ”Agricultura Competitivă în
Moldova” și proiectul de ratificarea Acordului
de finanțare cu Asociația Internațională
pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu
apă și sanitație în Moldova”. De asemenea, în
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Ședințe plenare
prima lectură Parlamentul a aprobat proiectul
de lege pentru ratificarea Acordului de grant
cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități
preparatorii aferente unui proiect privind
locuințele sociale”.
•

Instrumentarea cauzelor penale va putea
fi făcută în lipsa persoanei, în cazul în care
aceasta se eschivează de la urmărirea penală
sau de la procesul de judecată. Un proiect în
acest sens a fost aprobat în prima lectură cu
votul a 78 de deputați.

•

În prima lectură a fost aprobat un proiect de
lege care are drept scop combaterea practicii
contestațiilor neîntemeiate.

•

Au fost adoptate modificări la cadrul normativ
conex Codului administrativ.

•

Deputații au susținut inițiativa legislativă cu
privire la responsabilizarea organizațiilor de
creditare nebancară .

•

Cadrul de reglementare și control al
organismelor modificate genetic a fost
armonizat cu legislația UE.

•

Parlamentul a aprobat, în lectura a doua,
proiectul de modificare a unor acte normative,
elaborat ca urmare a reorganizării structurii
organelor centrale de specialitate ale
administrației publice, inițiate în anul 2021.

•

În cea de-a doua lectură a fost votată Legea
privind funcționarea în condiții de siguranță a
obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice
potențial periculoase.

•

Votat în prima lectură: Procedura de eliberare
a autorizației de mediu pentru irigare va fi
simplificată.

•

Apicultorii și producătorii agricoli vor putea
utiliza un sistem informațional pentru
schimbul de informații despre tratarea
culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar
pe terenurile în apropierea cărora sunt
amplasate stupine. Parlamentul a aprobat în
lectura a doua proiectul de modificare a unor
acte normative.

•

•

Votat în prima lectură: bursele sportivilor de
performanță vor fi dublate.

•

Deputații au votat în prima lectură reducerea
costurilor serviciilor consulare pentru cetățenii
Republicii Moldova din afara țării.

•

Proiectul de lege pentru modificarea Legii
privind achizițiile publice a fost aprobat în
prima lectură.

•

Psihologul Oxana Gumennaia a fost numită în
funcția de adjunct al Avocatului Poporului.

•

Parlamentul a adoptat hotărârea cu privire la
încetarea mandatului de membru al Curții de
Conturi a Violetei Andrieș, în urma expirării
termenului pentru care a fost numită.

•

Fracțiunea
parlamentară
a
Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor a inițiat, în cadrul
ședinței plenare de astăzi, o moțiune simplă
împotriva ministrului finanțelor, Dumitru
Budianschi.
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Sistemul calității în construcții va fi
îmbunătățit. Deputații au aprobat, în prima
lectură, proiectul de modificare a Legii
privind calitatea în construcții și Legii privind
autorizarea executării lucrărilor de construcție.
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•

Raportul privind respectarea drepturilor și
libertăților omului în Republica Moldova în
2021 a fost prezentat Parlamentului.

•

Deputații au votat în prima lectură un proiect
de modificare a Codului penal, inițiativă
legislativă a Președintelui Republicii Moldova,
Maia Sandu, care prevede punerea în practică
a mecanismului de confiscare extinsă a averilor
acumulate prin acte de corupție.

•

Moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare a fost
respinsă.
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Ședințe plenare
•

Parlamentul a luat act de încetarea calității de
membru al Comisiei Electorale Centrale al lui
Alexandru Musteața.

•

Parlamentul a susținut inițiativa legislativă
de facilitare a accesului la obiectivele și
evenimentele culturale și de creștere a
compensațiilor la serviciile de transport pentru
persoanele cu dizabilități.

•

•

Parlamentul a ratificat Acordul între Republica
Moldova și UE privind activitățile operative
desfășurate de FRONTEX în Republica
Moldova și a aprobat în lectură finală modificări
legislative pentru reglementarea șederii în țara
noastră a reprezentanților agenției pe perioada
operațiunilor comune.

•

La Criuleni va fi creat un sistem modern de
gestionare a subproduselor de origine animală,
care nu sunt destinate consumului uman.
Deputații au votat, în prima lectură, un proiect
de lege cu privire la alocarea unui lot de teren
pe care urmează să fie amplasată unitatea.

•

Obligativitatea prezentării certificatului de
înmatriculare ar putea fi anulată, iar RCA va
putea fi procurată online – proiectul a fost
votat în prima lectură.

•

Produsele alcoolice energizante vor fi interzise
prin lege – proiect votat în prima lectură.

•

Pacienții cu tumori benigne vor fi incluși în
rândul beneficiarilor de intervenții de protezare
sau implantare. Cheltuielile respective vor fi
acoperite din Fondurile de asigurări obligatorii
de asistență medicală. Proiectul a fost votat în
două lecturi.

•

A fost aprobat un proiect de lege care urmărește
eliminarea imixtiunii abuzive a instanțelor în
activitatea CNPF.

•

Parlamentul a examinat modul de executare a
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale
de stat și Fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală în anul 2021.

Cadru legal mai bun pentru zilieri – proiectul a
fost votat în lectură finală.

23
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•

Parlamentul a adoptat Hotărârea privind
declararea stării de urgență pe o perioadă de
45 de zile.

•

Parlamentul a modificat două legi care vizează
programul cu FMI.

•

Au fost ratificate: Acordul de grant cu BIRD
pentru creșterea productivității agricole,
Acordul de finanțare cu Asociația Internațională
pentru Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă
și sanitație în Moldova”, Acordul de grant cu
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități
preparatorii aferente unui proiect privind
locuințele sociale”.
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CONSULTĂRI / AUDIERI PUBLICE
01.06

15.06

Executarea Legii privind drepturile
copilului a fost discutată în cadrul
audierilor organizate de Comisia
drepturile omului și relații interetnice

Raportul privind executarea bugetului
de stat pentru anul 2021 a fost audiat la
Comisia economie, buget și finanțe.
Comisia de control al finanțelor publice
a audiat rapoartele de audit financiar
asupra raportului Guvernului privind
executarea
Bugetului
asigurărilor
sociale de stat și celui privind executarea
fondurilor asigurării obligatorii de
asistență medicală în anul 2021.

07.06 Comisia securitate națională, apărare și

ordine publică a audiat raportul privind
dinamica procesului migrațional și
gestionarea fluxului de refugiați.
08.06

Comisia agricultură și industrie
alimentară a audiat informația privind
importul și comercializarea, în perioada
2020-2022, a produselor alimentare ce
conțin organisme modificate genetic.
Comisia securitate națională, apărare
și ordine publică a organizat audieri
publice pe subiectul executării cadrului
normativ în domeniul prevenirii și
combaterii spălării banilor și finanțării
terorismului.

Comisia drepturile omului și relații
interetnice a desfășurat audieri publice
asupra executării Legii cu privire la
probațiune.
Comisia economie, buget și finanțe
a audiat raportul de activitate al
Consiliului Concurenței în anul 2021
și raportul privind ajutoarele de stat
acordate în anul 2020.
Comisia protecție socială, sănătate
și familie a audiat rapoartele privind
executarea
bugetului
asigurărilor
sociale de stat și fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală în anul
2021.

Comisia mediu și dezvoltare regională
a desfășurat audierile publice cu privire
la alocarea mijloacelor financiare pentru
finanțarea Instituției Publice Parcul
Național ”Orhei”.

09.06 Comisia mediu și dezvoltare regională

a desfășurat consultări publice privind
calitatea apei potabile.
7
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22.06

29.06

Comisia de control al finanțelor publice
a audiat raportul auditului financiar al
Curții de Conturi asupra Raportului
Guvernului
privind
executarea
bugetului de stat pe anul 2021.

Raportul de activitate a Procuraturii
Generale și raportul de activitate a
Autorității Naționale de Integritate
pentru anul 2021 au fost audiate de către
Comisia juridică, numiri și imunități.

Implementarea Legii privind controlul
tutunului a fost subiectul audierilor
publice, organizate de Comisia protecție
socială, sănătate și familie.

Comisia agricultură și industrie
alimentară a desfășurat audieri pe
marginea implementării Legii privind
informarea consumatorilor cu privire
la produsele alimentare.

28.06

29.06 Comisia mediu și dezvoltare regională

a organizat audierea publică cu
tematica managementului deșeurilor în
Republica Moldova.
Comisia de control al finanțelor
publice a audiat raportul auditului
performanței măsurilor întreprinse și
resurselor investite în implementarea
Sistemului informațional automatizat
de gestionare și eliberare a actelor
permisive (SIA GEAP).

Comisia administrație publică a
organizat prima rundă de consultări
publice pe marginea proiectului de
modificare a Legii privind achizițiile
publice.
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EVENIMENTE ÎN PARLAMENT
Platforma Femeilor Deputate

Expoziție dedicată Zilei lucrătorului medical

A fost lansată Platforma Femeilor Deputate
din Parlamentul Republicii Moldova din
legislatura a XI-a. La eveniment au participat
conducerea țării, deputate din majoritatea
parlamentară și din opoziție din Parlamentul
Republicii Moldova, deputate din Parlamentul
European, Senatul României și Camera
Deputaților a României, reprezentante
a agențiilor partenere de dezvoltare și a
organizațiilor societății civile. Cu ocazia
acestui eveniment, Parlamentul a găzduit o
expoziție de tablouri cu genericul ” Universul
femeii”. Expoziția este inaugurată în contextul
lansării Platformei Femeilor Deputate din
Parlamentul legislaturii a XI-a.

Cu ocazia Zilei lucrătorului medical și
a farmacistului, Parlamentul Republicii
Moldova a găzduit expoziția de fotografii ale
maestrului fotograf Mihai Vengher. Aceasta a
cuprins 41 de fotografii, în care erau surprinși
medicii în timpul muncii.
Cele 41 de lucrări alese din colecția de
fotografii tematice ale autorului prezintă
lucrătorii medicali în acțiune – în mod
autentic, dar discret și empatic.

Ziua Universală a Iei
În contextul Zilei Universale a Iei, deputații
și angajații Secretariatului Parlamentului au
venit la muncă în ii și cămăși populare .
Ziua Universală a Iei este sărbătorită anual
pe data de 24 iunie în toate comunitățile
românești, iar în ultima duminică a lunii iunie
Republica Moldova a marcat Ziua Portului
Popular.
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Ziua copiilor la Parlament

Expoziția ”Casa Mare”

Zeci de copii au răspuns invitației lansate de
Parlament și au venit să petreacă ziua lor în
scuarul Legislativului.
Pe parcursul zilei, micii vizitatori au admirat
cele două bijuterii pe patru roți din garajul
Parlamentului, Limuzina ”Gaz-14”, anul
producerii 1987, și ”ZIL 41047”, anul fabricării
1989.

Parlamentul Republicii Moldova a găzduit o
nouă expoziție de desene ale copiilor refugiați
din Ucraina, cu genericul ”Casa mea”. Aceasta
surprinde culorile și emoțiile păcii și ale
războiului, văzute de copiii refugiați.

Expoziția aniversară ”Spiridon Vangheli”

Cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a
scriitorului Spiridon Vangheli, în jur de 100
de copii din toată țara au venit la Parlament
pentru a-i ura maestrului la ”La mulți ani!”.
Copiii au pregătit poezii, desene și mesaje de
felicitare pentru scriitorul Spiridon Vangheli.
Toți au primit în dar cartea ”Radu, bunica și
câinele Bumbu”. Exemplarele, cu autograful
autorului, au fost oferite gratuit de Biblioteca
Națională pentru Copii ”Ion Creangă”.
Ziua mondială a donatorului de sânge

Deputați din Legislativul Republicii Moldova
și angajații Secretariatul Parlamentului
au răspuns apelului Centrului Național de
Transfuzie a Sângelui și au participat la
acțiunea dedicată Zilei mondiale a donatorului
de sânge.
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VIZITE ÎN PARLAMENT
10.06 Președintele

Parlamentului,
Igor
Grosu, a avut întrevederi cu noii
ambasadori acreditați în Republica
Moldova: Ambasadorul Republicii
Serbia cu sediul la București, Stefan
Tomašević, Ambasadorul Georgiei,
Levan Diasamidze și Ambasadorul
Republicii Slovace, Pavol Ivan.

06.06 Președintele Parlamentului, Igor Grosu,

a avut o întrevedere cu Președintele
Camerei Deputaților a Parlamentului
României, Ion-Marcel Ciolacu.

17.06 Speakerul Igor Grosu s-a întâlnit cu

membrii delegației Comisiei pentru
dezvoltare a Parlamentului European.

07.06 Speakerul Igor Grosu a discutat agenda

de reforme cu coraportorii APCE pentru
Republica Moldova.

17.06 Șeful Legislativului, Igor Grosu, a

discutat despre accelerarea procesului
de transformare digitală cu Ministrul
cercetării, inovării și digitalizării
al Guvernului României, Sebastian
Burduja, aflat într-o vizită la Chișinău.
07.06 Șeful Legislativului, Igor Grosu, și

vicepreședintele Parlamentului, Vlad
Batrîncea, s-au întâlnit cu membrii
Bundestagului german, aflați într-o
vizită de documentare în țara noastră.

22.06 Președintele

Parlamentului,
Igor
Grosu, a discutat cu membrii Grupului
parlamentar de prietenie Austria –
Moldova, Ucraina, Belarus.
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VIZITE ÎN STRĂINĂTATE

20.06 Delegația

Parlamentului Republicii
Moldova a participat la sesiunea
de vară a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei. Reuniunea a
avut loc în perioada 20-24 iunie, la
Strasbourg. Din componența delegației
au făcut parte șeful delegației naționale
la APCE, vicepreședintele Comisiei
politică externă și integrare europeană,
Ion Groza, precum și vicepreședinții
Parlamentului, Mihail Popșoi și Vlad
Batrîncea.

22.06 Președinta Comisiei politică externă

și
integrare
europeană,
Doina
Gherman, a reprezentat Parlamentul
Republicii Moldova la Cel de-al doilea
Forum parlamentar al Inițiativei
celor Trei Mări. Evenimentul a avut
loc la Riga, Republica Letonia, fiind
dedicat
transformărilor
digitale,
interoperabilității
infrastructurii,
independenței energetice și securității.

22.06 Președinta Comisiei juridice, numiri și

imunități, Olesea Stamate, a participat
la conferința „Susținem Republica
Moldova în pașii de pe drumul
European: Reușite și provocări ale
reformei în justiție”, care a avut loc la
Bruxelles, Regatul Belgiei.

22.06 Membra Comisiei cultură, educație,

cercetare, tineret, sport și mass-media,
Larisa Novac, a participat la Conferința
internațională
Volkshochschultag
2022. Evenimentul s-a desfășurat la
Leipzig, Republica Federală Germania.

30.06 Vicepreședintele Comisiei economie,

buget și finanțe, Radu Marian, a
participat, la Bruxelles, la discuțiile de
nivel înalt privind sectorul energetic,
prezidate de comisarul european
pentru energie, Kadri Simson.
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