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BULETIN
Republica Moldova a marcat 31 de ani de la
proclamarea independenței

Moldova, îți doresc să trăiești în libertate, pentru
că moldovenii au spiritul liber. În pace, pentru
că suntem oameni buni și pașnici. În demnitate,
pentru că ne tragem dintr-un neam demn. În
bunăstare, pentru că moldovenii sunt vrednici și
merită un trai bun acasă. La mulți ani, Republica
Moldova!
Igor Grosu,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova

Deputați din toate fracțiunile parlamentare au participat, pe parcursul zilei de 27 august,
la solemnități desfășurate în localitățile din toată țara cu prilejul aniversării a 31 de ani de la
proclamarea Independenței Republicii Moldova.
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Omagiu limbii române,
adus de deputați
Cu ocazia Zilei Limbii Române, Președintele
Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu
alți deputați, au depus flori la bustul lui
Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din
Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Este un motiv în plus să ne gândim la
corectitudinea limbii române, cât de
importantă este pentru noi, pentru copiii
noștri. Este o ocazie în plus de a comemora
înaintașii noștri.
Igor Grosu,
Președintele Parlamentului
Republicii Moldova

Cu ocazia Zilei Limbii Române, clădirea Parlamentului
a fost iluminată în culorile drapelului național.
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Ședința plenară
(sesiune extraordinară)

Pe 26 august, Parlamentul s-a întrunit în ședință
plenară în cadrul sesiunii extraordinare din
perioada 26 august – 8 septembrie 2022.

26

•

Deputații au aprobat în prima lectură proiectele
de lege pentru modificarea Legii bugetului de
stat, Legii bugetului asigurărilor sociale și Legii
fondurilor asigurării obligatorii de asistență
medicală pentru anul 2022.

•

De asemenea, în prima lectură a fost votat un
proiect de lege care are drept scop consolidarea
capacităților autorităților publice pe segmentul
de aderare la Uniunea Europeană.

•

Un alt proiect de lege pentru modificarea unor
acte normative la fel a fost aprobat în prima
lectură.

august

VIZITE ÎN PARLAMENT

01.08 Președintele Parlamentului, Igor Grosu,

04.08 Membrii Selecționatei Naționale de

a avut o întrevedere cu noul ambasador
al României în Republica Moldova,
Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au
discutat despre criza energetică și
situația geopolitică dificilă, care a
afectat dur întreaga regiune. Discuțiile
s-au referit și la organizarea celei de-a
doua ședințe comune a Parlamentelor
Republicii Moldova și României.

Fotbal pe Plajă, condusă de antrenorul
principal Ruslan Pernai, s-au învrednicit
de diplome ale Parlamentului. Echipa a
devenit campioana Europei la fotbal pe
plajă, Divizia B și s-a calificat, pentru
prima dată în istorie, în Divizia A – elita
fotbalului pe plajă din Europa, urmând
să evolueze la Jocurile Europene din
2023.
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VIZITE ÎN PARLAMENT

05.08 Șeful Legislativului a avut o întrevedere

17.08 Președintele Parlamentului, Igor Grosu,

de rămas bun cu ambasadorul
Republicii Lituania în țara noastră,
Kestutis Kudzmanas, mulțumindu-i
diplomatului
pentru
munca
și
contribuția personală la dezvoltarea
Republicii Moldova.

a avut o întrevedere cu directorul
Serviciului Român de Informații (SRI),
Eduard Raul Hellvig, la care a participat
președintele
Comisiei
securitate
națională, apărare și ordine publică,
Lilian Carp.

15.08 Igor Grosu a salutat la Parlament

19.08 Președintele

Parlamentului,
Igor
Grosu, a salutat ambasadorii țării
noastre, în cadrul reuniunii diplomației
Republicii Moldova, găzduită de
Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene. Speakerul le-a
vorbit diplomaților despre agenda
parlamentară și ce a reușit Legislativul
pe durata unui an de mandat.

echipa masculină de șah a Republicii
Moldova, care s-a clasat pe locul șase
la Olimpiada Mondială, obținând cea
mai bună clasare din istorie pentru
țara noastră. Membrii echipei i-au
împărtășit
șefului
Legislativului
experiența trăită în Chennai, India,
unde l-au avut ca adversar pe multiplul
campion mondial Magnus Carlsen cu
care jucătorul nostru, Ivan Schițco, a
obținut o remiză onorabilă.
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VIZITE ÎN PARLAMENT

23.08 Șeful Legislativului, Igor Grosu, a

25.08 Vicepreședintele

Parlamentului,
președintele Comisiei speciale de
monitorizare și control parlamentar
asupra realizării politicii de reintegrare
a Republicii Moldova, Mihail Popșoi;
Vicepreședintele
Parlamentului,
vicepreședinte al comisiei, Vlad
Batrîncea; membrii comisiei Oazu
Nantoi, Adrian Lebedinschi, Constantin
Starîș, precum și deputații Igor Chiriac,
Adrian Băluțel și Ion Șpac s-au întâlnit
cu delegația Centrului pentru Dialog
Umanitar (HD), aflată în vizită în țara
noastră.

discutat cu Președintele Consiliului
Județean Bihor din România, Ilie
Bolojan, despre importanța dezvoltării
comunităților rurale prin proiecte
concrete de infrastructură: ”Noi avem
nevoie de proiecte concrete, fiindcă
doar așa viața oamenilor din satele
noastre se va schimba în bine”.

25.08 Pe 25 august, speakerul și președintele

Comisiei securitate națională, apărare
și ordine publică, Lilian Carp, au
participat la Colegiul Ministerului
Afacerilor Interne, în cadrul căruia s-a
discutat despre politicile de dezvoltare
și acțiunile pe termen scurt, mediu şi
lung.

29.08 Igor Grosu a avut o întrevedere cu

delegația condusă de Lordul Daniel
Hannan, membru al Camerei Lorzilor
a Parlamentului Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord.
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VIZITE ÎN STRĂINĂTATE

11.0814.08

Președintele
Comisiei
drepturile
omului și relații interetnice, Grigore
Novac, a participat la Summitul
mondial și la Conferința internațională
de leadership cu genericul ”Provocările
contemporane la adresa ordinii globale:
în asigurarea păcii, securității și a
dezvoltării regionale”. Evenimentul a
fost organizat la Seul, Coreea de Sud,
de Federația pentru Pace Universală.
Grigore Novac
Președintele Comisiei drepturile omului și
relații interetnice

EVENIMENTE
11 august

24 august

Pe 11 august Parlamentul a găzduit o ședință
plenară simulată de către tineri, în cadrul
căreia au fost prezentate inițiativele legislative
elaborate de ei. Aceștia sunt participanți la
proiectul ”Moldova`s Road map to EU”, etapa
finală.

Clădirea Parlamentului a fost iluminată în
culorile steagului Ucrainei, cu ocazia Zilei
Independenței țării vecine.
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VIZITE DE INFORMARE LA PARLAMENT
În luna august, instituția legislativă a fost
vizitată de conaționalii noștri, stabiliți în
Germania - Doina, Nico și David Hoffmann.
Oaspeții noștri au vizitat sala de ședințe
plenare, Sala Europa, dar și muzeul instituției,
unde l-au regăsit în fotografiile de epocă
pe Nicolae Todos, fost deputat în primul
Parlament, bunicul lui Nico și David.

Pe data de 24 august, de Ziua Independenței
Ucrainei, Parlamentul a fost vizitat de un grup
de cetățeni ucraineni, refugiați în Republica
Moldova. Plăcut surprinși de deschiderea
instituției parlamentare față de cetățeni,
au promis să revină cu alte ocazii, pentru a
afla mai multe lucruri interesante despre
activitatea legislativului.

Instituția legislativă a fost vizitată de
voluntarii Platformei Naționale a Tinerilor
pentru Participare Activă. Interesul sincer
manifestat pentru activitatea legislativă nu
lasă loc de îndoială că tinerii sunt determinați
să se implice în procesele de dezvoltare a
Republicii Moldova.

Perioada estivală a adus la Parlament și turiști, printre care inginerul Flaviu Marincas din România
și Ivo Pertijs, manager de școală din Olanda. Aceștia au manifestat un interes deosebit față de
instituția parlamentară.
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