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ORDINEA DE ZI  
a ședințelor în plen ale Parlamentului 

din 15-23 decembrie 2016 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00 
 

                                             __15 decembrie__ 
   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

1 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor 

imobile nr.1543 din 25 februarie 1998  (art.11, 15, 38) 

nr. 136 din 04.04.2016      

Lege organică 

        Inițiatori     - deputații Gr.Cobzac, Iu.Țap,  O.Grama,  T.Deliu, V.Pistrinciuc,    

                             L.Palihovici, M.Ciobanu    

        Raportor  - Comisia agricultură și industrie alimentară   
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

2 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

viei și vinului – art.2, 13; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului 

etilic și a producției alcoolice – art.1, 2, 30; ș.a.) 
nr. 190 din 04.05.2016   

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - deputatul I.Balan     

        Raportor  - Comisia agricultură și industrie alimentară  

    Coraportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

3 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor-art.4, 5;  Codul funciar-

art.58) 

nr.311 din 08.07.2016     

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiatori   - deputații D.Diacov, L.Carp, V.Pistrinciuc, V.Ivanov, N.Juravschi          

        Raportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu  

                            și schimbări climatice    

     Coraportor  - Comisia agricultură și industrie alimentară 
   

   

raport 

distribuit 
deputaților  

 

4 Proiectul de lege privind evaluarea strategică de mediu 

nr. 329 din 20.07.2016 

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator     - Guvernul (responsabil– Ministerul Mediului)  

        Raportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu  

                            și schimbări climatice   
   

   

 5 Proiectul de hotărîre cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 
nr. 424 din 16.11.2016   

        Inițiatori    - deputații Șt.Creangă, V.Andronachi, V.Bejan, M.Răducan 

        Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu 

privire la taxele consulare  (art.8, anexa nr.3) 

nr. 405 din 19.10.2016  

Lege organică                                                                                                                 

          Inițiator     - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Externe și  

                              Integrării Europene) 

        Raportor  - Comisia politică externă și integrare europeană 
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raport 
distribuit 

deputaților  
 

7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova-art.11; Legea cu 

privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova-art.3, 

6, 7, 91 ș.a.; Codul contravențional-art.263, 4081; ș.a.) 

nr. 302 din 01.07.2016 

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator   - Guvernul  (responsabil  - Agenția Turismului)  

        Raportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu  

                            și schimbări climatice    
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

8 Proiectul de lege privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale 

nr. 442 din 28.11.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiatori    - deputații A.Candu, S.Sîrbu, I.Casian, A.Reșetnicov, Șt.Creangă,  

                            E.Nichiforciuc, C.Padnevici, C.Țuțu      

        Raportor  - Comisia juridică, numiri și imunități   

    Coraportor  - Comisia securitate națională,  apărare și ordine publică                                                  
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

9 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 

penal-art.111; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție-art.4, 10; Codul de 

procedură penală-art.6, 93, 2071, Capitolul III; Legea privind statutul ofițerului de 

urmărire penală-art.4) 

nr. 443 din 28.11.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiatori    - deputații A.Candu, S.Sîrbu, I.Casian, A.Reșetnicov, Șt.Creangă,    

                            E.Nichiforciuc, C.Padnevici, C.Țuțu      

        Raportor  - Comisia juridică, numiri și imunități          

    Coraportor  - Comisia securitate națională,  apărare și ordine publică                                                       
   

   

 10 ÎNTREBĂRI 
   

   

 
                                             __16 decembrie__ 

   
   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

1 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția 

Consiliului Europei privind prevenirea terorismului 
nr. 398 din 13.10.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Serviciul de   

                           Informații și Securitate) 

        Raportor  - Comisia politică externă și integrare europeană  

    Coraportor  - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică 
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

2 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția 

Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea 

actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor 

informatice 

nr. 399 din 13.10.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul Afacerilor   

                           Interne) 

        Raportor  - Comisia politică externă și integrare europeană  

    Coraportor  - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică 
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raport 
distribuit 

deputaților  
 

3 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

cu privire la Guvern-art. 8, 14, 20, 21, 22, 23, 25; Legea privind administrația publică 

centrală de specialitate-art.2,11, 13, 14, 15, 16, ș.a.) 

nr. 239 din 27.05.2016                                                                                                                         lectura II 

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției) 

        Raportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu  

                            și schimbări climatice    
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

4 Proiectul de lege cu privire la principiile subvenționării în agricultură și 

dezvoltare rurală  
nr. 220 din 23.05.2016                                                                                                                           lectura II 

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator     - deputatul I.Balan    

        Raportor  - Comisia agricultură și industrie alimentară      
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

5 Proiectul de lege pentru completarea  articolului 27 din Legea nr.64-XII din 31 

mai 1990 cu privire la Guvern 
nr.285 din 23.06.2016                                                                                                                            lectura II 

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiatori   - deputații M.Ghimpu, V.Untilă, L.Carp, I.Casian, Iu.Dîrda, R.Boțan,   

                             I.Apostol, V.Bejan, P.Cosoi, Șt.Vlas, V.Cernat 

        Raportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu  

                            și schimbări climatice    
   

   

 6 Proiectul de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală  
nr. 452 din 01.12.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiatori     - deputații A.Candu, S.Sîrbu, R.Boțan, C.Padnevici, Ig. Vremea 

        Raportor  - Comisia economie, buget și finanțe     

 
   

   

 7 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea   unor acte legislative (Legea 

cu privire la Autoritatea Națională de Integritate-art.44; Legea privind declararea 

averii și a intereselor personale-art.24; Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al 

Codului fiscal-art.4; Codul fiscal-art.38, 2266) 

nr. 451 din 01.12.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiatori     - deputații A.Candu, S.Sîrbu, R.Boțan, C.Padnevici, Ig.Vremea 

        Raportor   - Comisia economie, buget și finanțe     

 
   

   

 8 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 

1998 cu privire la patenta de întreprinzător  (art. 3, 4, anexa) 

nr. 471 din 05.12.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - Guvernul  (responsabil – Ministerul Economiei) 

        Raportor - Comisia economie, buget și finanțe  
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                                             __21-23 decembrie__ 
   
   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

1 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative  (Legea 

privind regimul străinilor în Republica Moldova-art.3, Capitolul III1 ș.a.; Legea cu 

privire la migrația de muncă-art.3)  
nr. 387 din 28.09.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - deputatul A.Candu     

        Raportor  - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică  

     Coraportor  - Comisia protecție socială, sănătate și familie 
   

   

raport 

distribuit 
deputaților  

 

2 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

cu privire la Curtea Constituțională-art.25;Codul jurisdicției constituționale-art.38; 

Legea instituțiilor financiare-art.22; Legea contenciosului administrativ-art.21; ș.a.) 

nr. 401 din 19.10.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - Guvernul (responsabil – Centrul Național pentru Protecția Datelor  

                           cu Caracter Personal) 

        Raportor - Comisia securitate națională,  apărare și ordine publică                               

    Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități      
   

   

raport 
distribuit 

deputaților  
 

3 Proiectul de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal al Republicii Moldova 

nr. 402 din 19.10.2016  

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - Guvernul (responsabil – Centrul Național pentru Protecția Datelor  

                           cu Caracter Personal) 

        Raportor - Comisia securitate națională,  apărare și ordine publică 
   

   

 4 Proiectul de lege privind completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1) 

nr.313 din 08.07.2016     

Lege organică                                                                                                                 

        Inițiator    - deputata V.Stratan    

        Raportor -Comisia protecție socială, sănătate și familie                     
   

   

 5 ÎNTREBĂRI 
   

   

 

 

 


