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Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Stimați colegi.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Secretariatului
Parlamentului, șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de
deputați.
Nu s-au înregistrat: deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului
Comuniștilor, de asemenea deputații Anghel Gheorghe, Cimbriciuc Alexandru,
Ioniță Veaceslav, Palihovici Liliana, Stoianoglo Alexandru– în delegație; Ghimpu
Mihai – din motive de sănătate; Juravschi Nicolae – la cerere; Cojocaru Vadim,
Zaporojan Lilian.
Domnul Marian Lupu:
Fixați, vă rog, pentru stenogramă că domnul Zaporojan este.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
La ordinea de zi, stimați colegi. De fapt, sîntem în ziua de vineri și, în acest
caz, Președintele ședinței are prioritate unică pentru modificări. Vreau să propun
atenției dumneavoastră includerea în agenda ședinței de astăzi a proiectului nr.757.
Este un proiect de hotărîre al Parlamentului, care vizează componența nominală a
unor … să vă spun cu exactitate. A, comisiile permanente, s-au adresat colegii
noștri din Fracțiunea parlamentară PL, care au venit cu anumite modificări deci
mișcări ale propriilor membri în componența diferitor comisii. Și aceasta este
solicitarea: să examinăm și să aprobăm aceste modificări. Cine este pentru
includerea …
Da, este, acuș ajungem și la acest lucru.
Deci cine este pentru includerea proiectului nr. 757 pe agenda ședinței de
astăzi rog să voteze. Majoritatea. Vă mulțumesc. Propunerea este acceptată.
Urmare a discuțiilor pe care le-am purtat zilele trecute, vă informez doar,
fiindcă excluderea din ordinea de zi nu este un exercițiu necesar pentru supunerea
votului. Proiectul nr.691, numărul 5 de pe ordinea de zi, nu va fi examinat astăzi,
necesită o prelucrare suplimentară. Revenim după sărbători la acest proiect.
Microfonul nr. 4.
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Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Partidul Acțiunea Democratică.
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
Ieri, dacă nu mă înșel, la Tiraspol, într-o vizită secretă, a fost ministrul
apărării al Federației Ruse Serdiukov. Din cîte se cunoaște, vizita oficialului rus
nu a fost notificată la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al
Republicii Moldova.
Din acest considerent, solicit domnului ministru Leancă să-l convoace de
urgență pe ambasadorul rus la Chișinău pentru explicații și să informeze plenul
Parlamentului despre scopul vizitei lui Serdiukov, care a fost însoțit de generalul
Evnevici, fostul comandant al Armatei a 14-a. Deci scopul vizitei și acțiunile
ministrului apărării al Federației Ruse la Tiraspol.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Da, microfonul nr. 3.
Domnul Ion Balan – Fracțiunea PLDM:
Domnule Președinte,
Două proiecte de lege, care sînt incluse în ordinea de zi pe astăzi, nr. 382 și
nr. 2232, necesită o discuție în Alianță. De aceea, rog să fie amînate pentru data
de 27.
Domnul Marian Lupu:
Da, venită fiind această propunere din partea conducerii comisiei de profil,
sînt obligat să urmez această solicitare: proiectele 6, 7 de pe ordinea de zi vor fi
examinate împreună cu proiectul nr. 691 după sărbători.
Stimați colegi,
Avînd această agendă definitivată a ședinței de astăzi, propun să începem
examinarea proiectelor care se regăsesc pe această agendă.
Vom începe cu proiectul nr. 1597, proiectul de Lege privind completarea
articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Este un proiect pe care îl examinăm în lectura a doua, pe care motiv îl invit
la tribuna centrală pe președintele comisiei de profil. Domnule Hotineanu, vă rog.
Domnul Vladimir Hotineanu – Fracțiunea PLDM:
Onorate domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Comisia protecție socială, sănătate și familie a examinat pentru lectura a
doua proiectul de Lege privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de asistență medicală, inițiativă legislativă a unui grup de
deputați.
3

În dezbaterile în lectura întîi au parvenit amendamente de la domnul deputat
Brega și de la doamna deputat Zinaida Greceanîi. Ele au fost analizate în comisie și
s-a convenit ca, în tabelul de sinteză, să formulăm următoarea propunere a ambilor
deputați: „Consiliul de Administrare al Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină va monitoriza corectitudinea repartizării și utilizării, distribuirii
soldurilor de mijloace financiare”.
Amendamentul citat a fost susținut unanim de către deputați. Totodată, se
propune plenului Parlamentului să adopte proiectul de lege nominalizat în lectura a
doua.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Alte propuneri decît cele evocate în raportul comisiei? Nu sînt.
Domnule președinte,
Vă mulțumesc.
În condițiile raportului comisiei de profil, supun votului adoptarea în lectura
a doua a proiectului nr. 1597. Cine este pentru rog să voteze.
Stimați colegi numărători,
Rog ajutorul dumneavoastră. E lectura a doua. Sectorul nr. 2, sectorul nr. 3,
rog să fie anunțate rezultatele.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 30.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 24.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
– 54 de voturi ”pro ”.
Împotrivă?
Zero voturi.
Proiectul nr. 1597 este adoptat în lectura a doua.
Proiectul de Lege nr.1545 privind modificarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova. La fel lectura a doua. Rog Comisia.
Domnule Popa,
Vă rog.
Domnul Victor Popa – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
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Stimați colegi,
Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de Lege nr. 1545,
inițiativă legislativă a doamnei deputat în Parlament Corina Fusu, adoptat de
legislativ în primă lectură, la 7 martie anul curent, și menționează următoarele: în
cadrul ședinței Comisiei au fost expuse unele propuneri de perfecționare a
proiectului de inițiativă.
Astfel, Comisia sesizată în fond, la pregătirea proiectului de lege pentru
lectura a doua, a examinat coraportul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media, inclusiv anexa acestuia, propunerea domnului deputat în
Parlament Mihai Ghimpu și obiecțiile Direcției juridice a Secretariatului
Parlamentului.
În rezultatul dezbaterilor și pregătirii proiectului pentru lectura a doua,
membrii Comisiei juridice, numiri și imunități, cu acordul autorului proiectului, au
stabilit că la articolul 38 din proiect, întru respectarea tehnicii legislative, trebuie să
fie comasat alineatul (8) cu alineatul (10) într-un alineat unic – (8), deoarece conțin
reglementări similare.
Prin urmare, alineatul (10) necesită a fi exclus din articol. Deci alineatul (8)
va avea următoarea redacție:
„Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea
oricărei sancțiuni va fi motivată, este executorie la data adoptării și aducerii la
cunoștința radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii, vizați prin scrisoarea
recomandată, cu publicarea ulterioară în „Monitorul oficial” al Republicii Moldova
și pe pagina web al organului emitent.”
Iar la articolul 40 din proiect se exclude alineatul (4).
Și, în finalul celor menționate, proiectul de lege a fost perfecționat, a cărui
variantă, noua variantă se anexează la raportul pe care îl aveți dumneavoastră.
Pornind de la cele relatate, Comisia juridică, numiri și imunități, cu
majoritatea voturilor membrilor, a decis să propună Parlamentului examinarea și
adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1545.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Propuneri, stimați colegi.
Microfonul nr. 4.
Domnul Chiril Lucinschi – Fracțiunea PLDM:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Am vrut, pentru precizare, ca să fie clar pentru toată lumea, decizia CCA va
avea titlul executoriu doar la data adoptării și aducerii la cunoștință, adică, fără
aducere la cunoștință nu intră în vigoare și nu este executorie. Așa este.
Domnul Victor Popa:
Păi, este normal, că radiodifuzorul trebuie să fie …
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Domnul Chiril Lucinschi:
Nu, eu pentru precizare, da, ca să fie clar.
Domnul Victor Popa:
… înștiințat că i s-a retras licența.
Domnul Chiril Lucinschi:
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Alte precizări sau propuneri? Nu sînt.
Domnule Popa,
Vă mulțumesc.
Domnul Victor Popa:
Vă mulțumesc și eu.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
În condițiile raportului comisiei de profil, supun votului adoptarea în a doua
lectură a proiectului nr. 1545. Cine este pentru rog voteze.
Rog rezultatele, stimați colegi.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 30.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 21.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
– 51 de voturi „pro”.
Împotrivă?
Zero voturi.
Proiectul de Lege nr. 1545 este adoptat în lectura a doua.
În continuare, proiectul de Lege nr.2493 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative. Lectura a doua. Rog Comisia.
Domnule Balan,
Vă rog.
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Domnul Ion Balan:
Stimați deputați,
Comisia agricultură și industrie alimentară a examinat propunerile de
îmbunătățire ale comisiilor permanente și ale Direcției juridice a Secretariatului
Parlamentului asupra proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative
din domeniul reglementării procedurilor pentru testarea soiurilor de plante și
înregistrarea lor. Și decizia asupra lor o prezintă în sinteză, parte componentă a
prezentului raport.
Cu amendamentele acceptate, conform sintezei, Comisia agricultură și
industrie alimentară propune Parlamentului proiectul de Lege cu numărul de
intrare 2493 din 14 noiembrie 2011 spre adoptare în lectura a doua.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Alte propuneri? Nu sînt.
Domnule vicepreședinte al comisiei,
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
În condițiile raportului comisiei de profil, supun votului dumneavoastră
adoptarea în lectura a doua a proiectului nr. 2493. Cine este pentru rog să voteze.
Eu mă uit cu multă atenție la colegii numărători.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 30.
Domnul Marian Lupu:
Mersi.
Eu am să am o rugăminte, cînd sună de la tribună, din Prezidiu: proiectul nr.
cutare în lectura a doua.
N u m ă r ă t o r i i:
– 20…
Domnul Marian Lupu:
Voi deja …
N u m ă r ă t o r i i:
La socialiști mă uit.
Domnul Marian Lupu:
Cîți? Nu, cîți nu socialiști. Cîți au votat „pro”?
N u m ă r ă t o r i i:
Ați votat sau nu? Nu.
– 21.
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Domnul Marian Lupu:
– 51 de voturi „pro”.
Împotrivă?
Zero voturi.
Proiectul de Lege nr. 2493 este adoptat în lectura a doua.
Mulțumesc.
Proiectul de Lege nr.1882 pentru completarea anexei nr.1 la Legea privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și așa în
continuare, denumirea este lungă. Lectura a doua. Rog Comisia.
Domnul Chiril Lucinschi:
Stimați deputați,
Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a examinat
amendamentele, propunerile și obiecțiile parvenite asupra proiectelor de lege
nominalizate și comunică următoarele.
Proiectele de lege, inițiative legislative ale deputaților Oleg Bodrug
(nr.1882) și Ghenadie Ciobanu (nr.855), au fost aprobate în primă lectură la data
de 23 iunie 2011 și, respectiv, la 22 martie 2012. Comisia a propus și plenul
Parlamentului a susținut comasarea acestor proiecte de lege, nr.855, specificînd ca
proiect de bază nr.1882.
În scopul definitivării pentru lectura a doua, comisia a convocat ședința de
lucru cu participarea autorilor, deputatului Ana Guțu, conducerea Academiei de
Muzică, Teatru și Arte Plastice. În cadrul acestor ședințe, au fost examinate
amendamentele și propunerile parvenite, s-au consultat prevederile ISCED.
Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a examinat
propunerile parvenite din partea grupului de lucru, acceptînd, practic, toate
obiecțiile expuse. Acestea sînt expuse în tabelul-sinteză, care, în temei, se axează
pe obiecțiile privind proiectul de Lege nr.855.
În contextul celor menționate, comisia, cu votul majorității membrilor 7 –
„pro” a decis să propună aprobarea proiectului de Lege nr.1882 din 24.06.2010 în
lectura a doua, ținînd cont de amendamentele expuse în tabelul-sinteză.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc, domnule președinte al comisiei.
Alte propuneri la acest proiect?
Microfonul nr. 4.
Doamna Maria Ciobanu – Fracțiunea PLDM:
Domnule președinte al comisiei,
Nu credeți că trebuie totuși să revenim ca acest Nomenclator de specialități
să țină … să fie prerogativa Guvernului? Fiindcă noi putem reveni la acest
Nomenclator ori de cîte ori va fi nevoie în instituțiile de învățămînt superior. Eu
cred că în 2005 s-a comis o eroare, atunci cînd acest Nomenclator a fost trecut în
seama Parlamentului Republicii Moldova.
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Domnul Chiril Lucinschi:
Da, vă mulțumesc pentru întrebare.
Vreau să vă spun, că aveți perfectă dreptate și cred că deja am ajuns la etapa
cînd trebuie să ieșim cu astfel de inițiativă. Într-adevăr, această prerogativă trebuie
să fie atribuită Guvernului.
Doamna Maria Ciobanu:
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Este o opinie personală, stimați colegi. Vom discuta, cu toate că noi vorbim
acum la subiectul proiectului de lege. Și de aceea am întrebat dacă sînt propuneri
sau întrebări la subiect?
Domnul Chiril Lucinschi:
Domnule Președinte,
Aveți perfectă dreptate și dumneavoastră, este opinia obiectivă, subiectivă,
dar acest subiect deja s-a discutat în cadrul comisiei. Și, din cîte am înțeles,
majoritatea susține anume această idee. Bineînțeles, urmează să o cercetăm, să o
dezbatem.
Domnul Marian Lupu:
Nu vă grăbiți niciodată cu concluziile, evident.
La subiectul proiectului de lege sînt întrebări? Propuneri? Nu sînt.
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
În condițiile raportului comisiei de profil, supun votului adoptarea în a doua
lectură a proiectului nr. 1882. Cine este pentru rog să voteze. Lectura a doua.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 21.
Sectorul nr. 3 – 30.
Domnul Marian Lupu:
– 51 de voturi „pro”.
Împotrivă?
Zero voturi.
Proiectul de Lege nr. 1882 este adoptat în lectura a doua.
Da, deci nr. 691 îl examinăm, precum am convenit, după sărbători. La fel
nr. 2232 și nr. 382. Aceste două proiecte, da, tot se mișcă după sărbători?
S-a scurtat substanțial lista proiectelor.
Deci mergem cu proiectul de Hotărîre a Parlamentului nr.754.
Nu știu. De fapt, să facem prezentarea necesară. Este inițiativa unui grup de
deputați. Prezintă domnul Munteanu, vă rog. Sau domnul Hadârcă prezintă, da?
Domnule președinte al Fracțiunii, vă rog.
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Domnul Ion Hadârcă – Fracțiunea PL:
Se propune proiectul de Hotărîre nr. 754 cu privire la modificarea Hotărîrii
Parlamentului nr.99 din 12 mai 2011 privind grupurile parlamentare de prietenie.
1. Domnul deputat Vadim Cojocaru, membru al Fracțiunii Partidului
Liberal, se revocă din calitatea de președinte al grupului de prietenie cu Republica
Estonă și se alege în calitate de membru al grupului de prietenie cu Republica
Estonia.
2. Domnul deputat Valeriu Munteanu, membru al Fracțiunii Partidului
Liberal, membru al grupului de prietenie cu Republica Estonă, se alege în calitate
de președinte al acestui grup.
Domnul Marian Lupu:
Întrebări sînt la acest subiect? Nu.
Domnule președinte,
Odată fiind la tribuna centrală, prezentați, presupun, nr. 755, da?
Domnul Ion Hadârcă:
Da. Nr. 755.
Domnul Marian Lupu:
Și nr. 757.
Domnul Ion Hadârcă:
Articolul 1. – Deputatul Valeriu Munteanu, membru al Fracțiunii Partidului
Liberal, se revocă din calitatea de membru supleant al componenței nominale a
delegației Parlamentului la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
Doamna deputat Corina Fusu, membru al Fracțiunii Partidului Liberal, se
alege în calitate de membru supleant al componenței nominale a delegației
Parlamentului la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.
Domnul Marian Lupu:
Întrebări? Nu sînt. Și nr. 757.
Domnul Ion Hadârcă:
Da. Domnul deputat Boris Vieru, membru al Fracțiunii Parlamentare a
Partidului Liberal se alege în funcția de membru supleant al Comisiei politică
externă și integrare europeană.
Articolul 2. – Articolul 1, punctul 4 din Hotărîrea Parlamentului nr. 34 din
25 februarie 2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente
ale Parlamentului, cu modificările ulterioare, se modifică conform articolului 1 din
prezenta hotărîre.
Domnul Marian Lupu:
Aici întrebări, stimați colegi? Nu sînt.
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Domnule președinte al Fracțiunii,
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Trei proiecte de hotărîre de Parlament. Avem acest conținut. Lucru care îmi
permite, de fapt, trecînd peste raportul comisiei, să supun votului aceste proiecte
de hotărîre, fiindcă sînt din grupul care nu conține norme de drept.
Supun votului: cine este pentru adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 754 rog
să voteze. Majoritatea. Vă mulțumesc. Proiectul este adoptat.
Proiectul nr.755. Cine este pentru adoptarea acestuia rog să voteze.
Majoritatea. Vă mulțumesc. Proiectul nr.755 este adoptat.
Și proiectul nr.757. Cine este pentru adoptarea acestuia rog voteze.
Majoritatea. Proiectul nr.757 este adoptat.
Stimați colegi,
Ne rămîn două subiecte, pe care vreau să le supun votului. De fapt, sînt
obligat să o fac, potrivit normelor Regulamentului. Către Biroul Permanent s-au
adresat toate fracțiunile parlamentare în legătură cu specificul săptămînii care vine,
este tocmai săptămîna dintre Sărbătorile de Paști și Paștele Blajinilor. Deputații au
manifestat dorința, în această perioadă, să fie în teritoriu, în localitățile respective,
mai aproape de oameni, mai aproape de alegători.
Și, în acest context, dînd curs acestor solicitări, Biroul permanent vine cu
propunerea către plenul Parlamentului ca zilele de 19, 20 aprilie, respectiv sînt
zilele de joi, vineri săptămîna viitoare, ele să treacă fără ședințele plenului
Parlamentului și să fie utilizate aceste două zile pentru a fi în teritoriu, a munci în
teritoriu cu oamenii, că avem ce le explica, avem ce aduce la cunoștința acestora.
Cine este pentru această propunere a Biroului permanent rog să voteze.
Majoritatea. Vă mulțumesc. Decizia este adoptată.
Și pentru ziua de 26 aprilie, am anunțat anterior acest lucru, potrivit legii,
Regulamentului Parlamentului, o dată pe an, pe parcursul lunii aprilie, Cabinetul
de Miniștri vine cu prezentarea raportului anual de activitate. Aranjamentele au
fost făcute anterior, scenariul acestor audieri îl vom discuta mai tîrziu la Biroul
permanent, înainte de data de 16. Însă Regulamentul mă impune, avînd acest
subiect ca parte componentă a ordinii de zi, pentru data de 26 aprilie, noi trebuie să
aprobăm acest subiect. Deci 26 aprilie – raportul anual de activitate al colegilor
noștri din Guvern.
Cine este pentru acest unic punct pe agenda din ziua de 26 rog să voteze.
Unanim. Deci s-a adoptat ordinea de zi pentru ziua de 26 aprilie.
Stimați colegi,
Odată cu modificările operate ad-hoc pe motive obiective și fiind excluse
trei proiecte de pe ordinea de zi, constat epuizată agenda pe care am planificat-o
pentru astăzi. De fapt, un timp record de 30 de minute. Eu mi-aș dori, în acest
context, ca, și atunci cînd vom avea și 15, 20 sau 30 de subiecte pe ordinea de zi,
să fim tot așa de organizați, disciplinați, colegiali și să dăm dovadă de eficiență în
activitatea noastră.
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La fel, o clipă doar. Vreau să profit de această ocazie, să vă felicit pe toți
dumneavoastră, stimații mei colegi, doamnelor și domnilor deputați, cu Sfintele
Sărbători de Paști.
Iar în numele întregului Parlament, să felicităm toți cetățenii Republicii
Moldova cu acest frumos prilej. Și fie ca Învierea Domnului să aducă tuturor
multă lumină în inimi, pace în suflet, bunăstare și prosperitate la care sperăm.
La mulți ani, dragii mei! (Aplauze.)
Ședința o declar închisă. Următoarea ședință a plenului va avea loc la
26 aprilie, 10.00.

Ședința s-a încheiat la ora 10.30.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.
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