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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,  

adoptat prin Legea nr. 797/1996 

---------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea  

nr. 797/1996. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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             Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  
 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului 

Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996  
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului 

Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr. 142 din 22 iulie  2019) de către a un grup de deputați în 

Parlament, şi  comunică următoarele.    
   
Inițiativa legislativă este înaintată în conformitate cu prevederile art. 73 

din Constituția Republicii Moldova și ale art. 47 din Regulamentul 

Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit argumentării, 

modificarea Regulamentului Parlamentului în vederea introducerii mecanismului 

de cooperare cu societatea civilă, în special formele cooperării care includ 

organizarea de consultări permanente, întruniri ad-hoc, audieri publice, 

conferințe anuale și inițiative civice.  

Una dintre noutățile acestui instrument de cooperare este inițiativa civică 

care ar permite oamenilor să se mobilizeze și să sesizeze Parlamentul sau să 

înainteze acestuia cereri ori propuneri pe probleme de interes public major pentru 

a fi supuse audierilor publice, iar ulterior incluse în ordinea de zi a ședințelor în 

plen ale legislativului. 

În ceea ce privește norma propusă la art. 1286 alin. (1) din Regulament, 

care prevede dreptul unui grup voluntar de cel puțin 30 de cetățeni de a solicita 

Parlamentului să supună dezbaterii o problemă de interes public major, 

menționăm că nu va putea fi interpretată în sensul că societatea civilă va avea 

dreptul de a înainta Parlamentului proiecte de legi. În acest context, în 

conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova, subiecți 

care dispun de dreptul de a înainta o inițiativă legislativă sunt deputații, 

Președintele Republicii Moldova, Guvernul și Adunarea Populară a unității 

teritoriale autonome Găgăuzia.   

Totodată, menținerea în textul art. 1282 alin. (1) a referinței la Concepția 

privind cooperarea dintre Parlament și societatea civilă este problematică, 

deoarece ar însemna că, de fapt, Parlamentul recunoaște că trebuie să existe 

separat un document numit Concepție. Totuși, dat fiind faptul că prin proiectul 

de lege prezentat se instituie mecanismul de cooperare cu societatea civilă, 

trimiterea sau referința la un document de politici nu mai este relevantă. 

Referitor la modificările preconizate, potrivit notei informative, 

implementarea acestora va necesita mijloace financiare circa 50,0-200,0 mii lei, 

precum și salarizarea anuală a două unități de personal. În scopul asigurării 

financiare a normelor propuse, se recomandă Secretariatului Parlamentului 
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identificarea rezervelor interne în cadrul efectivului-limită existent și al bugetului 

prevăzut. 



Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului n r.__

din 2019

AVIZ

asupra proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,

adoptat prin Legea nr. 797/1996

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului 

Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, iniţiativă legislativă a unui grup de 

deputaţi în Parlament (nr. 142 din 22 iulie 2019) şi relevă următoarele.

Iniţiativa legislativă este înaintată în conformitate cu art. 73 din Constituţia 

Republicii Moldova şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 
797/1996.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit argumentării, modificarea 

Regulamentului Parlamentului, în sensul introducerii mecanismului de cooperare cu 

societatea civilă, în special formele cooperării care includ organizarea de consultări 

permanente, întruniri ad-hoc, audieri publice, conferinţe anuale şi iniţiative civice.

Una din noutăţile acestui instrument de cooperare este iniţiativa civică, care ar 

permite oamenilor să se mobilizeze şi să sesizeze Parlamentul sau să înainteze acestuia 

cereri sau propuneri pe probleme de interes public major pentru a fi supuse audierilor 

publice, iar ulterior incluse în ordinea de zi a şedinţelor în plen ale legislativului.

în ceea ce priveşte norma propusă la art. 1286 alin. (1) din Regulament care 

prevede dreptul unui grup voluntar de cel puţin 30 de cetăţeni de a solicita 

Parlamentului să supună dezbaterii o problemă de interes public major sesizate, este de 

menţionat că respectiva nu va putea fi interpretată în sensul că societatea civilă va avea 

dreptul de a înainta Parlamentului proiecte de legi. în acest context, remarcăm 

prevederile art. 73 din Constituţie care indică subiecţii ce dispun de dreptul de a înainta 

o iniţiativă legislativă. Potrivit acestui articol, pot fi autori ai proiectelor de acte 

legislative deputaţii, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi Adunarea Populară 

a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Totodată, menţinerea în textul art. 1282 alin. (1) a referinţei la Concepţia privind 

cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă este problematică, deoarece ar însemna 

că, de fapt, Parlamentul recunoaşte că trebuie să existe separat un document numit 

Concepţie. Totuşi, dat fiind faptul că prin proiectul de lege prezentat se instituie 

mecanismul de cooperare cu societatea civilă, trimiterea sau referinţa la un document 

de politici nu mai este relevantă.

Referitor la modificările preconizate, potrivit notei informative, implementarea 

acestora va necesita mijloace financiare circa 50,0-200,0 mii lei, precum şi salarizarea 

anuală a două unităţi de personal. în scopul asigurării financiare a normelor propuse, 

se recomandă Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova identificarea 

rezervelor interne în cadrul efectivului limită existent şi a bugetului prevăzut.
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