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Privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre  

a Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege 

 cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova 

 privind reducerea numărului de deputați în Parlament 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de hotărîre a 

Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea 

Constituției Republicii Moldova privind reducerea numărului de deputați în 

Parlament. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul justiţiei     Olesea Stamate 
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Aprobat  

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru elaborarea proiectului de 

lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind 

reducerea numărului de deputați în Parlament 

 

Guvernul a examinat proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru 

elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii 

Moldova privind reducerea numărului de deputați în Parlament, înaintat cu titlu 

de inițiativă legislativă (nr. 89 din 25 iunie 2019) 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. 

Potrivit notei informative și textului proiectului hotărîrii Parlamentului, se 

intenționează crearea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu 

privire la modificarea Constituției Republicii Moldova, în sensul reducerii 

numărului de parlamentari, în acord cu voința cetățenilor exprimată prin 

referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019, confirmat prin 

Hotărîrea Curții Constituționale nr. 5 din 14 martie 2019. 

În temeiul art. 47 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului propunerea 

legislativă reprezintă intenția de a se iniția elaborarea unuia sau a mai multor acte 

legislative care vizează o anumită problemă sau un grup de probleme şi care au 

menirea de a reglementa anumite domenii ale raporturilor sociale. Asupra 

acceptării propunerii legislative, Parlamentul adoptă o hotărîre prin care 

stabilește termenul de elaborare a proiectului de act legislativ, formează un grup 

pentru elaborarea proiectului propus sau dispune altor organe elaborarea 

proiectului în cauză și stabilește modul de asigurare a activității acestui grup. 

Astfel, pornind de la prevederile art. 19 lit. a) și b) din Legea nr. 39/1994 

despre statutul deputatului în Parlament, în cadrul Parlamentului deputații, în 

ședință plenară, decid în ultimă instanță privind elaborarea unui proiect de 

hotărîre sau respingerea întemeiată a propunerii legislative. 

În conformitate cu art. 154 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, 

referendumului consultativ sînt supuse problemele de interes național, în scopul 

consultării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme şi adoptării 

ulterioare, de către autoritățile publice competente, a unor hotărîri definitive. 

Curtea Constituțională a menționat în jurisprudența sa că produc efecte 

juridice obligatorii doar referendumurile constituționale și cele legislative, nu și 

cele care au un caracter consultativ. Ca urmare a organizării referendumului 

consultativ, autoritățile pot lua cunoștință de opinia poporului cu privire la o 

problemă de interes național în care a fost consultat, fără a avea însă vreo 

obligație juridică. Totodată, chiar dacă hotărîrile adoptate ca urmare a 
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desfășurării referendumurilor consultative nu sînt obligatorii din punct de vedere 

juridic, rezultatele acestora pot servi ca bază pentru decizii politice ulterioare ale 

autorităților, fiind motivate de aceste rezultate (HCC nr. 24 din 27 iulie 2017, 

§ 68, 69). 

Una dintre întrebările de importanță majoră pentru societate cu incidență 

asupra dispozițiilor constituționale supuse referendumului consultativ constituie: 

Sunteți pentru reducerea numărului de deputați din Parlament de la 101 

la 61? 

Norma de la art. 60 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova stabilește 

că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii 

Moldova [...] 

Conform art. 2 alin. (1) din Legea Supremă, suveranitatea națională 

aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin 

organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.  

Art. 38 din Constituția Republicii Moldova statuează că voința poporului 

constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care 

au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat.  

Constituția conține un sistem coerent de norme juridice învestite cu forţă 

juridică superioară, care reglementează bazele orînduirii sociale şi ale politicii 

statului, consacră drepturile şi libertățile fundamentale ale cetățenilor, definește 

statutul autorităților publice în stat şi constituie cadrul juridic fundamental pentru 

dezvoltarea entităților organizate în stat. 

În ceea ce privește numărul deputaților, Constituția adoptată la 29 iulie 

1994 a statuat formarea Parlamentului Republicii Moldova din 101 deputați 

(art. 60 alin. (2)).  

La stabilirea numărului actual de parlamentari s-a ținut cont de factori 

precum mărimea statului, numărul populației, forma de guvernămînt, structura de 

stat, numărul de unități administrativ-teritoriale și de statele cu populații similare. 

Este de notat că, în Avizul nr. 2 din 10 noiembrie 2015 asupra inițiativei 

civice de revizuire a articolelor 60, 70, 78 și 89 din Constituția Republicii 

Moldova prin referendum republican pe problema ce ţine de reducerea numărului 

de deputați, prin substituirea cifrei 101 cu cifra 71, Curtea Constituțională a 

considerat că adoptarea modificării propuse şi eliminarea actualei reglementări, 

care prevede 101 deputați, nu afectează cadrul constituțional unitar cu privire la 

funcționarea Parlamentului (§ 29). 

În opinia Guvernului, propunerea legislativă vizînd reducerea numărului 

de deputați de la 101 la 61 deputați, prin modificarea Constituției Republicii 

Moldova, nu este judicioasă avînd în vedere că nota informativă nu conține 

informații în privința aspectelor care ar justifica necesarul numărului de 61 

deputați. 

În legătură cu propunerile legislative care vizează reducerea numărului de 

deputați, este necesar a analiza dacă prin aplicarea acestora se va asigura 

eficientizarea activității Parlamentului, funcționalitatea organelor sale de lucru și 

ale serviciilor proprii ale acestora. 
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