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ORDINEA  DE  ZI 
a ședințelor în plen ale Parlamentului  

din 25 - 26 mai 2017 
 

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00 
 

                                          __25  mai__ 
raport 

distribuit 
deputaților 

1 Se pune la vot 
Proiectul legii integrității 
nr. 267 din 15.06.2016                                                                                                                           lectura II 
Lege organică 
         Inițiatori - deputații S.Sîrbu, A.Zagorodnîi, C.Padnevici, N.S.Pleșca, R.Boțan,  
                           I.Casian 
         Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine publică       

vot amînat la ședințele Parlamentului din 30.03.17;06.04.17;13.04.17;04.05.17;12.05.17  
   

raport 
distribuit 
deputaților 

2 Proiectul de lege cu privire la actele normative 
nr. 407 din 21.10.2016                                                                                                                           lectura II 
Lege organică            
         Inițiator  - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției) 
        Raportor  - Comisia  juridică, numiri și imunități 

amînat la ședințele în plen ale Parlamentului din 28.04.17;05.05.17; 12.05.17 
   

raport 
distribuit 
deputaților 

3 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 
familiei-art.14, 47, 51, 53 ș.a.;Legea privind actele de stare civilă-art.25; Codul penal-
art.2012, 2013; ș.a.) 
nr. 438 din 23.11.2016                                                                                                                          lectura II 
Lege organică 
         Inițiator  - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și  
                           Familiei) 
         Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie 

amînat la ședințele în plen ale Parlamentului din 05.05.17, 12.05.17 
   

raport 
distribuit 
deputaților 

 

4 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 354-XV din 28 
octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, ș.a.) 
nr. 279 din 21.06.2016                                                                                                                  lectura II 
Lege organică 
         Inițiator  - Guvernul (responsabil  – Agenția Relații Funciare și Cadastru)  
         Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară      

   

raport 
distribuit 
deputaților 

 

5 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
cu privire la comerțul interior-art.212; Codul contravențional-art.273, 400,  408) 
nr. 77 din 03.03.2016      
Lege organică 
         Inițiatori - deputații M.Ghimpu, Iu.Dîrda, A.Zotea, L.Carp, R.Boțan, V.Cernat,         
                          V.Bejan, Ș.Vlas, I.Apostol, V.Untila  
         Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 
      Coraportor - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și  
                           schimbări climatice 
      Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități 
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raport 
distribuit 
deputaților 

 

6 Proiectul de  lege pentru  completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 4  mai 2007 
privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 
nr.161 din 27.04.2015  
Lege organică 
 
         Inițiatori - deputații M.Ghimpu, Gh.Brega, C.Fusu, M.Iacob, V.Munteanu,  
                          V.Untila, L.Carp, I.Apostol, Iu.Chirinciuc 
         Raportor - Comisia economie, buget și finanțe 

   
   

 7 INTERPELĂRI 
   
   

                                          __26  mai__ 
raport 

distribuit 
deputaților 

1 Proiectul de hotărîre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de 
Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania 
”Teleradio-Moldova”                              (Alexandru VASILACHE, Veaceslav VLAD) 
nr. 125 din 25.04.2017                           
         Inițiator  - deputata R.Apolschii 
        Raportor  - Comisia juridică, numiri și imunități 
      Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 

   
   

raport 
distribuit 
deputaților 

 

2 Proiectul de lege cu privire la Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-
edilitară 
nr. 409 din 27.10.2016  
Lege organică 
         Inițiator  - Guvernul (responsabil – Agenția Relații Funciare și Cadastru) 
         Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară    
     Coraportor  - Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și  
                           schimbări climatice       

   
   

raport 
distribuit 
deputaților 

 

3 Proiectul de hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de 
Justiție                                                                                         (Luiza GAFTON) 
nr. 106 din 07.04.2017 
         Inițiator  - deputata R.Apolschii 
         Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități    
 

   
   

raport 
distribuit 
deputaților 

 

4 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.81-XV din 18 martie 2004 cu 
privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (art.121) 
nr. 117 din 14.04.2017 
Lege organică  
         Inițiator  - Guvernul(responsabil – Ministerul Economiei)  
         Raportor - Comisia economie, buget și finanțe      

   
   

 


