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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

privind modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului  

Parlamentului nr. 797/1996  

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

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797/1996. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

 la proiectul de lege privind modificarea  

Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797/1996 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind modificarea Legii pentru 

adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797/1996, înaintat cu titlu de 

inițiativa legislativă (nr. 134 din 17 martie 2020) de către un grup de deputați în 

Parlament, și comunică următoarele. 

 Inițiativa legislativă este înaintată în corespundere cu art. 73 din Constituția 

Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797/1996. 

Domeniul respectiv ține de competența Parlamentului și este în concordanță 

cu prevederile art. 66 din Constituția Republicii Moldova, privind atribuțiile de 

bază ale Parlamentului. 

Potrivit conținutului, proiectul are ca obiect de reglementare completarea 

Regulamentului Parlamentului cu art. 281, ale cărui norme se referă la crearea 

subcomisiei parlamentare pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și 

hotărârilor Curții Constituționale. 

În ceea ce privește soluția legislativă propusă referitoare la exercitarea 

controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului,  facem precizarea că aceasta rezultă din prevederile actualului 

art. 22 alin. (1) din Legea nr. 151/2015 cu privire la Agentul guvernamental, 

potrivit cărora executarea măsurilor cu caracter general și individual este supusă 

controlului parlamentar, în modul prevăzut de legea menționată și de 

Regulamentul Parlamentului. 

 Totodată, în legătură cu prevederea de la art. 281, prin care se propune 

atribuirea competenței subcomisiei create în cadrul Comisiei juridice, numiri și 

imunități de a exercita controlul parlamentar asupra executării „și hotărârilor 

Curții Constituționale”, semnalăm că, prin Hotărârea Parlamentului nr. 72/2019, 
au fost stabilite domeniile de activitate pentru comisiile permanente ale 

Parlamentului.  

 Astfel, potrivit art. 1 pct. 1 din Hotărârea Parlamentului anterior menționată, 

de competența Comisiei juridice, numiri și imunități ține executarea hotărârilor şi 

adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar 

în domeniile menţionate. În consecință, apreciem că instituirea doar în sarcina 

subcomisiei create în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități de a exercita 

controlul parlamentar asupra executării „și hotărârilor Curții Constituționale” în 

alte domenii decât cele pe care Comisia juridică, numiri și imunități le gestionează, 
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conform art. 1 pct. 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 72/2019, ar putea afecta, pe 

de o parte, capacitatea acestei comisii de a-și îndeplini atribuțiile pentru care a fost 

înființată. Pe de altă parte, trebuie de precizat că, potrivit art. 1 din Hotărîrea 

Parlamentului nr. 72/2019, pentru toate comisiile permanente ale Parlamentului 

enumerate în text a fost prevăzută sarcina de  executare a hotărârilor şi adreselor 

Curţii Constituţionale în domeniile de activitate stabilite prin această hotărîre. 

 Subsecvent, proiectul urmează a se revedea redacțional, conform regulilor 

și procedeelor de tehnică legislativă. 

 Pentru corectitudine, în titlu urmează să se indice modificarea 

Regulamentului Parlamentului, dar nu a actului legislativ prin care a fost adoptat 

acest regulament. 

 În corelare cu sugestia formulată mai sus, la articolul unic, primul alineat 

din partea dispozitivă urmează să fie aibă următorul cuprins: 

 „Articol unic. – Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr. 50, art. 237), se completează cu articolul 281 cu următorul cuprins:”.  

Având în vedere obiectul de reglementare, Parlamentul va decide cu privire 

la oportunitatea de adoptare a acestei inițiative legislative, ținând cont de 

considerentele menționate în avizul Guvernului. 
 

 


