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Acest Raport este realizat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi reprezintă una dintre
activităţile proiectului Promoting Accountability of Elected Officials. Effective tools for empowering civil
society to monitor MPs mandate performance, implementat de ADEPT în parteneriat cu Institutul pentru
Politici Publice Bucureşti (IPP), cu sprijinul financiar al The National Endowment for Democracy (NED).
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INTRODUCERE. REPERE METODOLOGICE
În iunie 2011, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT (Republica Moldova) şi Institutul
pentru Politici Publice din Bucureşti (România) au demarat un proiect comun, întitulat
„Responsabilizarea demnitarilor aleşi: mecanisme eficiente pentru eficientizarea monitorizării
performanţelor membrilor Parlamentului” 1 . Proiectul a inclus activităţi pe cîteva dimensiuni: a)
evaluarea situaţiei de moment privind activitatea parlamentară (legislativă, de control, reprezentare)
şi transparenţa acesteia; b) elaborarea şi diseminarea bunelor practici în materie de monitorizare şi
influenţare a activităţii parlamentare; c) schimb de experienţă; constituirea unei platforme civice
pentru sporirea gradului de transparenţă a activităţii parlamentare şi a responsabilităţii individuale a
deputaţilor în Parlament etc. Activităţile respective au fost realizate în scopul de a consolida
capacităţile organizaţiilor societăţii civile în monitorizarea activităţii parlamentare şi pentru a crea o
platformă civică menită să contribuie la sporirea responsabilităţii Parlamentului. De asemenea, a
fost dorită perfecţionarea mecanismelor de asigurare a transparenţei şi a responsabiliţăţii
parlamentarilor, utilizînd în acest scop bunele practici şi schimbul de experienţă între experţii din
România şi Republica Moldova.
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT monitorizează activitatea parlamentară pe
parcursul ultimilor 10 ani şi în această perioadă s-au produs schimbări importante în funcţionarea
Parlamentului ca instituţie, dar şi a deputaţilor în calitatea lor de corp legiuitor şi reprezentanţi ai
poporului. Cu toate acestea, problemele de imagine negativă a instituţiei parlamentare nu numai că
nu au fost soluţionate, ci chiar s-au agravat în ultimul an, încrederea în instituţia Parlamentului
ajungînd la cea mai joasă cotă înregistrată în ultimii 10 ani prin sondajele sociologice 2 .
Prezentul raport este elaborat cu scopul de a prezenta o viziune externă şi independentă despre
primul an de activitate a Parlamentului de legislatura a XIX, ales în rezultatul alegerilor anticipate
din 28 noiembrie 2011. Este pentru prima dată, cînd printru-un singur document se acoperă aspecte
legate de domenii juridice (legislaţia pertinentă şi evoluţia acesteia), politice (control parlamentar,
activismul deputaţilor) şi sociale (colaborarea cu societatea civilă şi subiecţii interesaţi). Raportul
este bazat în cea mai mare parte pe datele statistice şi informaţiile existente pe pagina web a
Parlamentului, precum şi în bazele de date privind legislaţia Republicii Moldova. De asemenea, în
cadrul cercetării au fost utilizate stenogramele şedinţelor plenare ale Parlamentului, informaţii din
mass-media şi rapoarte ale unor instituţii neguvernamentale ce au monitorizat diverse aspecte ale
activităţii parlamentare.
La finele anului 2011 ADEPT a lansat un Apel pentru asigurarea transparenţei şi informării publice
în activitatea Parlamentului Republicii Moldova 3 , căruia au subscris 36 de organizaţii
neguvernamentale şi urmare a căruia în premieră, pe pagina web a Parlamentului au fost publicate
informaţii despre prezenţa deputaţilor la şedinţele plenare, despre activitatea legislativă şi
reprezentativă a deputaţilor 4 . În baza informaţiilor publicate de Secretariatul Parlamentului, în
raport au fost analizate şi prelucrate statistic informaţii referitoare la deputaţii din toate fracţiunile
parlamentare, precum şi despre deputaţii neafiliaţi, cu scopul de a prezenta informaţii concludente
despre: - prezenţa la şedinţele plenare; - iniţiativele legislative promovate de fracţiunile
parlamentare şi fiecare deputat aparte(individual sau în grup); - intervenţiile publice ale deputaţilor
(activitate de control parlamentar/poziţie politică).

1

Proiectul „Promoting Accountability of Elected Officials: Effective tools for empowering civil society to monitor MPs
mandate performance”.
2
Conform ultimului sondaj de opinie publică „BOP-noiembrie 2011”, au încredere în Parlament ~ 13% de cetăţeni.
3
Apelul este disponibil pe: http://www.e-democracy.md/files/apel-transparenta-parlament.pdf. şi în Anexa 3 la Raport.
4
Informaţii disponibile la adresa web: http://parlament.md/SOCIETATEACIVILA/Rapoarte/tabid/109/Default.aspx.
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Secţiunea 1.
EVOLUŢIILE CADRULUI LEGISLATIV-NORMATIV
AL FUNCŢIONĂRII PARLAMENTULUI
1.1. Prin Legea nr.96/21.05.2010 s-a stabilit că pe lîngă fracţiunile parlamentare constituite în baza
listelor partidelor ce au trecut pragul electoral, în Parlament poate fi constituită o singură fracţiune
parlamentară din cel puţin 5 deputaţi independenţi şi/sau deputaţi neafiliaţi.
Aplicare practică: În perioada 2010-2011, în Parlamentul Republicii Moldova nu a fost constituită
nici o fracţiune parlamentară din deputaţi neafiliaţi/independenţi. În prezent, în parlament există 4
deputaţi care se declară neafiliaţi, iar în ultimul timp toţi aceştia au obţinut şi un „veşmînt politic” 5 .
1.2. Prin Legea nr.8/10.02.2011 s-a stabilit că preşedinţii fracţiunilor parlamentare sînt asistaţi de
un cabinet propriu, că deputatul poate fi ajutat în activitatea sa de un asistent remunerat şi de
asistenţi voluntari, iar anumite plăţi în favoarea deputaţilor (diurne, plăţi compensatorii) vor fi
aprobate de Biroul permanent al Parlamentului (nu de către Parlament). Aceeaşi Lege a stabilit că
Biroul Permanent al Parlamentului aprobă structura, efectivul şi statul de funcţii al Secretariatului
Parlamentului, precum şi condiţiile specifice de salarizare şi de compensare a cheltuielilor aferente
pentru funcţionarii publici din cadrul Secretariatului.
Aplicare practică: Cabinetele preşedinţilor de fracţiuni au fost constituite din 3-6 funcţionari.
Reglementările referitoare la angajarea asistenţilor remuneraţi pentru deputaţii în Parlament urmau
să fie aplicate începînd cu 1 ianuarie 2012, în acest sens au fost prevăzute şi resurse financiare, însă
la finele lunii ianuarie 2012 procesul respectiv de angajare nu a demarat 6 . De asemenea, Biroul
permanent al Parlamentului nu a aprobat regulamentul şi noua structură a Secretariatului
Parlamentului, acesta rămînînd să activeze cu un număr de 194 de funcţionari (personal scriptic) 7 .
1.3. Prin Legea nr.103/19.05.2011 articolul 4 din Legea despre statutul deputatului în Parlament a
fost modificat în scopul de a permite persoanelor mandatate de Parlament cu misiuni temporare în
organele centrale ale administraţiei de stat să cumuleze exercitarea acestei misiuni cu mandatul de
deputat pe o durată de cel mult 6 luni.
Aplicare practică: Oficial, modificarea respectivă a fost motivată prin necesitatea executării
Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.9 din 08.04.2010, care a stabilit că prevederile ce admiteau
posibilitatea cumulării mandatului de deputat cu funcţii obţinute prin „numire” în alte organele ale
puterii de stat au încălcat principiul constituţional al separaţiei şi colaborării puterilor şi erau în
contradicţie cu dispoziţiile constituţionale privind exerciţiul mandatului de deputat,
incompatibilităţile calităţii de deputat şi de membru al Guvernului. În acelaşi timp, reglementările
din Legea despre statutul deputatului în Parlament rămîn sub bănuiala neconstituţionalităţii şi
ilegalităţii, deoarece, legislaţia Republicii Moldova nu conţine reglementări clare privind
mandatarea deputaţilor pentru exercitarea unor „misiuni temporare în organele administraţiei de
stat”. În general, Legea despre statutul deputatului este un act legislativ învechit (a fost adoptat la
07.04.1994, înainte de adoptarea Constituţiei RM şi ulterior a fost modificat de circa 30 de ori) şi
necesită revizuire cardinală/substituire printr-un nou act legislativ, corespunzător cerinţelor actuale.

5

Deputatul Mihai Godea este preşedinte al Partidului Acţiunea Democratică, constituit în noiembrie 2011; deputaţii
Igor Dodon, Zinaida Greceanîi şi Veronica Abramciuc fac parte din „Grupul socialiştilor”, Igor Dodon devenind lider al
Partidului Socialiştilor din Republica Moldova la finele anului 2011.
6
Parlamentul nu a stabilit reglementări clare referitoare la condiţiile pe care să le întrunească viitorii asistenţi (studii,
calificări, experienţă, conflicte de interese, lipsa antecedentelor) şi nici despre statutul acestora (drepturi, obligaţii,
criteriile de remunerare, responsabilitate etc.).
7
Hotărîrea Parlamentului nr.22-XV din 29.03.2001, art.1.
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1.4. În anul 2000, Constituţia Republicii Moldova a fost revizuită şi completată cu prevederi
referitoare la posibilitatea angajării răspunderii Guvernului în faşa Parlamentului pe marginea unor
documente politice sau a unor proiecte de legi. La 27 august 2011, Guvernul a promovat prin
intermediul mecanismului de angajare a răspunderii faţă de Parlament Legea nr.184 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative 8 . În perioada respectivă, Parlamentul nu se afla
în sesiune ordinară şi nu a fost convocat în sesiune extraordinară pentru a examina solicitarea
Guvernului.
Aplicare practică: Prin Hotărîrea nr.28 din 22.12.2011, Curtea Constituţională a declarat
neconstituţională Legea nr.184 din 27.08.2011 privind modificarea şi completarea unor acte
legislative, întrucît a fost încălcată procedura de adoptare a acesteia. Curtea a observat că deşi au
trecut 11 ani de la introducerea în art.1061 al Constituţiei a mecanismului angajării răspunderii,
procedura respectivă nu este detaliată suficient în Regulamentul Parlamentului. Curtea
Constituţională a atras atenţia asupra necesităţii modificării şi completării Regulamentului de
activitate, pentru a reglementa clar procedurile de angajare a răspunderii şi mecanismul delegării
legislative.
Concluzii privind evoluţiile cadrului legislativ-normativ al funcţionării Parlamentului:
 Regulamentul Parlamentului nu a reglementat clar şi fără echivoc situaţiile şi procedurile
aplicabile în cazurile cînd deputaţii intraţi pe lista unor concurenţi electorali îşi schimbă
apartenenţa politică;
 rămîn reglementate ambiguu şi defectuos o serie de proceduri parlamentare 9 , inclusiv
relaţiile cu Guvernul (cazul Legii nr.18/27.08.2011, promovate prin angajarea răspunderii);
 funcţionarea şi finanţarea structurilor care asigură activitatea fracţiunilor parlamentare este
puţin transparentă şi nu se supune unui control administrativ sau public extern, în acest
domeniu pot fi admise abuzuri;
 activitatea deputaţilor care nu au funcţii de conducere administrativă sau politică nu este
asistată de personal calificat şi nu este suplinită prin resurse financiare şi tehnice adecvate
statutului de reprezentant al poporului, aflat în serviciul poporului;
 prin modificările ce au lărgit competenţele Biroului permanent, Parlamentul a făcut mai
puţin transparente reglementările despre remunerarea angajaţilor Parlamentului, structura
Secretariatului şi aspectele vizînd asigurarea logistică şi financiară a Parlamentului;
 reglementările despre statutul deputatului sînt învechite şi necesită actualizare complexă;
 reglementările referitoare la activitatea structurilor ce asigură funcţionarea Parlamentului nu
au fost actualizate şi promovate în procedură rapidă, lipsa sau imperfecţiunea lor a constituit
temei pentru eschivarea de la responsabilitate în cazul unor decizii dubioase 10 .

8

Modificările au fost promovate sub pretextul necesităţii anihilării unor „atacuri asupra instituţiilor bancare”, dar au
prevăzut şi modificări de ordin general, privind procedura judecătorească civilă şi funcţionarea sistemului de executori
(privaţi).
9
A se vedea în acest sens şi Raportul OSCE/ODIHR de evaluare a procesului legislativ din Republica Moldova,
Document nr: 167/2010 (LH/YA).
10
A se vedea în acest sens HP nr. 198 din 13.10.2011, adoptată în baza raportului Comisiei de anchetă privind cazul
„Legea taxei cazino”, care invocă necesitatea unor reglementări perfecţionate în instrucţiunile vizînd procesul de
redactare şi semnare a legilor şi în fişele de post ale angajaţilor parlamentului.
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Secţiunea 2.
STATISTICA ACTELOR LEGISLATIVE EXAMINATE DE PARLAMENT ÎN 2011
Conform art.60 alin.(1) al Constituţiei Republicii Moldova, Parlamentul este unica autoritate
legislativa a statului şi în conformitate cu art.66 al Legii Supreme, are ca atribuţii de bază adoptarea
legilor, hotărîrilor şi moţiunilor.
Din informaţiile disponibile la Secretariatul Parlamentului, în anul 2011, Parlamentul Republicii
Moldova a adoptat un număr total de 289 de acte legislative. Dintre acestea, 195 de acte adoptate de
Parlament au fost cu statut de legi, iar 94 de acte adoptate au avut forma de hotărîri ale
Parlamentului.
Pînă la data întocmirii prezentului Raport, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 11 erau
publicate 174 de legi (Fig.1).
Fig.1. Obiectul de reglementare al legilor adoptate de Parlament în anul 2011
Legi cadru
(conţinut complex /
conţinînd reglementări
noi pentru un anumit
domeniu) 12

Legi privind aprobarea
unor documente de
politici
(conţinut complex, dar
fără putere normativă) 13

Legi pentru
ratificarea /
aderarea la acte
internaţionale

Legi privind
importul unor
automobile şi bunuri
(de aplicare unică /
individuală)

Legi de
modificare /
completare
a unor acte
legislative
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2

42

21

103

3,4%

1,1%

24,1%

12,1%

59,2%

Pînă la data întocmirii Raportului erau publicate 77 hotărîri ale Parlamentului, analiza obiectului de
reglementare a cărora relevă următorul tablou (Fig.2).
Fig.2. Analiza obiectului de reglementare a hotărîrilor adoptate de Parlament în anul 2011
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Hotărîri
pentru aprobarea unor
documente de politici
(conţinut complex, dar
fără putere normativă) 14

Hotărîri
derivate din
activitatea de control
parlamentar
(rapoarte, formare
comisii de anchetă)

Hotărîri
privind numiri / eliberări în / din
funcţii publice şi pentru
aprobarea bugetelor unor
instituţii / alocaţii pentru
destinaţii speciale

Hotărîri
de alt gen
(cu caracter
individual, fixarea
datei alegerilor)

3

15

41+6

12

3,9%

19,5%

61%

15,6%

La întocmirea raportului au fost utilizate actele legislative publicate în Monitorul Oficial pînă la data de 27.01.2012.
Legile-cadru: Legea 180/19.12.2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate; Legea monumentelor de for
public, 192/30.09.2011; Legea 86/28.07.2011 cu privire la simbolurile publice; Legea 155/21.07.2011 pentru aprobarea
Clasificatorului unic al funcţiilor publice; Legea 133/08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; Legea
87/21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.
13
Legea 231/25.11.2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016; Legea
35/03.03.2011 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de
acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014.
14
Hotărîrile Parlamentului: Hotărîrea 154/21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 20112015; Hotărîrea 153/15.07.2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova; Hotărîrea
90/12.05.2011 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014.
12
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Important: Media numărului de acte legislative adoptate în cele 61 de şedinţe ale Parlamentului din
anul 2011 constituie mai puţin de 5 acte legislative pe şedinţă plenară şi dacă ţinem cont de faptul
că peste 1/3 legi şi circa 2/3/ din hotărîri nu au avut conţinut normativ sau purtau caracter
individual, statistica examinării actelor legislativă în Parlament denotă un randament redus.
Concluzii privind statistica actelor legislative examinate de Parlament:
 din toate actele legislative examinate şi adoptate de Parlament, un număr foarte mic (circa
4%) sînt acte cu caracter complex/general şi de politici;
 absoluta majoritate a documentelor adoptate de legislativ fie că intervin în acte/domenii
adoptate anterior, fie că soluţionează probleme de ordin nesemnificativ, cu caracter
individual sau de aplicare unică;
 lipsa unui program legislativ complex denotă abordări neordonate şi sporadice în activitatea
legislativă;
 numărul mare de modificări şi completări în actele legislative anterioare reduce din
stabilitatea şi previzibilitatea cadrului legislativ, contribuie indirect la creştere nihilismului
juridico-social.
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Secţiunea 3.
ACTIVITATEA FRACŢIUNILOR PARLAMENTARE
Din informaţiile disponibile pe pagina web a Parlamentului pot fi sintetizate date statistice despre
activitatea legislativă a fracţiunilor parlamentare, manifestată prin iniţierea şi promovarea
proiectelor de acte legislative (Fig.3-6).
Fig.3. Iniţiative legislative ale Fracţiunii Partidului Democrat din Moldova (PDM)
Număr de deputaţi
Numărul total de iniţiative
Adoptate
La faza iniţială
(iniţiere)
în fracţiune /
legislative înregistrate de
procent din
deputaţii fracţiunii PDM
(individual, în grup, împreună cu
numărul total de
deputaţi din alte fracţiuni)
deputaţi (101)

La faza
tranzitorie
(examinare,
dezbatere,
adoptare)

15
47
18
23
6*
15%
12,8%
38,3%
48,9%
* dintre care 2 iniţiative în comun cu deputaţii fracţiunilor PLDM şi PL (PDM+PLDM+PL) şi cîte o iniţiativă în comun
cu deputaţii fracţiunii PL (PDM+PL) şi a fracţiunii PLDM (PDM+PLDM).
Fig.4. Iniţiative legislative ale Fracţiunii Partidului Liberal (PL)
Număr de deputaţi
Numărul total de iniţiative
Adoptate
în fracţiune /
legislative înregistrate de
procent din
deputaţii fracţiunii PL
(individual, în grup, împreună cu
numărul total de
deputaţi din alte fracţiuni)
deputaţi (101)

La faza iniţială
(iniţiere)

La faza
tranzitorie
(examinare,
dezbatere,
adoptare)

12
81
18
57
6**
12%
7,4%
22,2%
70,4%
** dintre care 2 iniţiative în comun cu deputaţii fracţiunilor PLDM şi PL (PDM+PLDM+PL) şi o iniţiativă în comun cu
deputaţii fracţiunii PDM (PL+PDM).
Fig.5. Iniţiative legislative ale Fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM)
Număr de deputaţi
Numărul total de iniţiative
Adoptate
La faza iniţială
La faza
(iniţiere)
în fracţiune /
legislative înregistrate de
tranzitorie
(examinare,
procent din
deputaţii fracţiunii PLDM
(individual, în grup, împreună cu
dezbatere,
numărul total de
deputaţi din alte fracţiuni)
adoptare)
deputaţi (101
32 (31)
70
27
35
9***
32 (31)%
12,9%
38,6%
50%
*** dintre care 2 iniţiative în comun cu deputaţii fracţiunilor PLDM şi PL (PDM+PLDM+PL) şi o iniţiativă în comun
cu deputaţii fracţiunii PDM (PLDM+PDM).
Fig.6. Iniţiative legislative ale Fracţiunii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
Număr de deputaţi
Numărul total de iniţiative
Adoptate
La faza iniţială
(iniţiere)
în fracţiune /
legislative înregistrate de
procent din
deputaţii fracţiunii PLDM
(individual, în grup, împreună cu
numărul total de
deputaţi din alte fracţiuni)
deputaţi (101
42 (39)
42 (39)%

29

0
0%

11
37,9%

(PCRM)
La faza
tranzitorie
(examinare,
dezbatere,
adoptare)
18
46,2%

Despre complexitatea celor 15 iniţiative legislative care au fost înregistrate şi adoptate în 2011,
putem judeca după faptul că 9 dintre acestea au vizat importul de bunuri sau autovehicule.
Concluzii rezultate din analiza activităţii legislative a fracţiunilor parlamentare:
 randamentul (gradul de acceptare şi adoptare) a iniţiativelor legislative pe toate fracţiunile
parlamentare este relativ mic (circa 10%);

9

 în grade comparabile şi în funcţie de anumiţi parametri, randamentul fracţiunii PDM (~13%)
poate fi considerat unul mai bun, decît în cazul celorlalte fracţiuni;
 neacceptarea nici uneia dintre iniţiativele legislative ale PCRM denotă tendenţiozitate din
partea majorităţii parlamentare şi neglijarea opiniei opoziţiei;
 numărul mic de iniţiative legislative ale deputaţilor PCRM este puţin explicabil, dacă ţinem
cont de faptul că este fracţiunea cea mai numeroasă în Parlament şi are experienţă
îndelungată de aflare la guvernare, prezumîndu-se că posedă capacităţi administrative şi
resurse umane necesare pentru activitate prolifică de creaţie legislativă.
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Secţiunea 4.
ACTIVITATEA DE CONTROL PARLAMENTAR
Conform articolului 66 al Constituţiei, printre atribuţiile de bază ale Parlamentului este exercitarea
controlului parlamentar asupra puterii executive, iar o serie de dispoziţii constituţionale şi
legislative stabilesc mecanismele de exercitare a controlului parlamentar asupra unor instituţii
independente.
4.1. Audieri privind activitatea executivului şi a unor instituţii aflate sub control parlamentar
Audierile iniţiate de Prim-ministru în octombrie 2011. La 13 octombrie 2011, Primul-ministru a
prezentat în şedinţa plenară a Parlamentului un raport „pe marginea atacurilor care au avut loc la
acţionariatele mai multor bănci” 15 , în finalul căruia a solicitat:
 demiterea din funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, a Procurorului
General şi a preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
 crearea unei comisii speciale a Parlamentului, care să stabilească modul în care vor fi numiţi
noii conducători ai instituţiilor de forţă, astfel încât acestea să fie în afara influenţei politice,
iar instituţiile să fie depolitizate definitiv;
 prezentarea propunerilor de remaniere a Guvernului.
Imediat după audieri, deputaţii fracţiunii PLDM şi ai fracţiunii de opoziţie PCRM au votat
Hotărîrea cu privire la activitatea unor autorităţi ale statului 16 , prin care:
 a considerat nesatisfăcătoare activitatea Serviciului de Informaţii şi Securitate, a Procuraturii
Generale, a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în exercitarea atribuţiilor lor legale;
 a propus Preşedintelui Parlamentului să iniţieze, în cel mult 7 zile calendaristice, procedura
de demitere a Procurorului General şi a preşedintelui Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
 l-a eliberat din funcţie pe directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova;
 a obligat Primul-ministru să informeze Parlamentul, în termen de 14 zile calendaristice,
despre acţiunile întreprinse privind remanierile de cadre din Guvernul Republicii Moldova.
Aplicare practică: În rezultatul Hotărîrii adoptate de Parlament, directorii SIS şi CNPF au fost
eliberaţi din funcţiile deţinute, directorul CNPF păstrîndu-şi însă calitatea de membru al Comisiei.
Directorii CNPF şi al SIS au fost demişi de Parlament fără ca rapoartele despre activitatea
instituţiilor pe care le conduceau să fie audiate de Parlament şi cele două funcţii rămîn vacante şi
pînă în prezent. Nu au urmat propuneri de revocare din funcţie a Procurorului General şi nici
remanieri guvernamentale, primul-ministru nu a informat Parlamentul despre remanierile din
Guvern. În Parlament nu a fost creată o Comisiei specială şi nu fost examinate proiecte de legi care
ar fi propus mecanisme de depolitizare a instituţiilor vizate şi a altor instituţii de drept.
4.2. Rapoarte care nu au fost audiate şi dezbătute de Parlament
Raportul Guvernului privind activitatea în anul 2010. Parlamentul nu a audiat în şedinţă plenară
Raportul anual al Guvernului 17 . Conform art.127 din Regulamentul Parlamentului 18 :
- anual, în luna aprilie, Guvernul, în şedinţa în plen a Parlamentului, prezintă raportul
anual al activităţii sale;

15

Textul raportului este disponibil pe adresa web: http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=4389.
HP nr.197/13.10.2011
17
Un raport al Guvernului a fost plasat pe pagina web www.gov.md, însă conţinutul acestuia este superficial, nu
corespunde cerinţelor unui document de raportare şi nu este bazat pe executarea planurilor de acţiuni ale Guvernului.
18
Aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996.
16

11

-

raportul se distribuie deputaţilor cu cel puţin 10 zile înainte de şedinţa plenară la care
acesta va fi audiat;
în plenul Parlamentului, raportul Guvernului se prezintă de către Primul-ministru;
pe marginea raportului prezentat, un deputat poate adresa cel mult două întrebări.

Raportul privind respectarea drepturilor omului. Art.34 al Legii cu privire la avocaţii parlamentari
stipulează expres 19 :
- pînă la data de 15 martie, Centrul pentru Drepturile Omului prezintă Parlamentului un
raport despre respectarea drepturilor omului în decursul anului precedent;
- Concomitent, în Parlament se discută informaţia despre activitatea Centrului pentru
Drepturile Omului, prezentată de Comisia pentru drepturile omului, şi propunerile în
vederea îmbunătăţirii acestei activităţi.
Raportul asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului
public. Legea Curţii de Conturi, în art.8, stabilea că Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului
„către 15 iulie” raportul asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi
patrimoniului public, care se examinează în şedinţă plenară a Parlamentului 20 . După expirarea
termenului stabilit expres de lege, Parlamentul a operat modificări 21 , prin care a stabilit că Raportul
Curţii de Conturi urmează a fi prezentat Parlamentului „către 10 octombrie” 22 .
Raportul anual activitatea Agenţiei Naţionale de Protecţie a Concurenţei. Legea
nr.1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei 23 prevede că directorul ANPC prezintă
Parlamentului darea de seamă despre activitatea ANPC.
Raportul anual privind activitatea Agenţiei Naţională de Reglementare în Energetică. Conform
art.4/2 al Legii nr.1525/19.02.98 cu privire la energetică, directorul general al Consiliului de
administraţie prezintă Parlamentului raport despre activitatea Agenţiei în anul precedent.
Raportul privind activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Art.2 al Legii 192/12.11.98
privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare stabileşte obligaţia Comisiei de a prezenta anual
Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului raportul asupra activităţii sale şi
asupra funcţionării pieţei financiare nebancare.
Raportul privind activitatea Serviciului de Informaţii şi Securitate. Art.20 alin.(2) din Legea
753/23.12.99 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova stabileşte că
Serviciul prezintă, în modul stabilit, anual Parlamentului, în şedinţă plenară, rapoarte privind
desfăşurarea activităţii sale.
4.3. Hotărîri adoptate în temeiul exercitării funcţiei de control parlamentar
Hotărîrea cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 24 . Conform
deciziei parlamentului pe marginea audierii, în termen de 60 de zile, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului urma să prezinte în plenul Parlamentului:
- o nouă strategie de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale
(2011-2015);
- un plan de acţiuni în vederea promovării procesului de digitalizare în Republica
Moldova;
19

Legea nr.1349/17.10.97 cu privire la avocaţii parlamentari.
Legea nr.261-XVI din 5 decembrie 2008
21
Legea nr.183 din 28.07.2011 pentru modificarea articolului 8 din Legea Curţii de Conturi.
22
Raportul respectiv, pentru anul 2010, a fost examinat abia la finele anului 2011.
23
Pct.19 din Regulamentul aprobat prin Legea nr.1103/30.06.2000.
24
HP nr.72 din 08.04.2011
20
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un plan de acţiuni pentru implementarea Directivei 2010/13/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind serviciile mass-mediei
audiovizuale.

Aplicare practică: Nici unul din actele respective nu a fost examinat şi aprobat de Parlament pe
parcursul anului 2011.
Hotărîrea cu privire la raportul Comisiei de anchetă a Parlamentului privind elucidarea
circumstanţelor votării şi semnării Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (cunoscută ca „Legea taxei
cazino”) 25 . Conform hotărîrii:
- Raportul şi materialele respective ale Comisiei de anchetă a Parlamentului au fost remise
Procuraturii Generale în vederea stabilirii componentei de infracţiune pe acest caz, cu
informarea ulterioară a Parlamentului, în termen de 3 luni;
- Biroul permanent al Parlamentului urma să asigure elaborarea şi adoptarea
Regulamentului Secretariatului Parlamentului şi instrucţiunii cu privire la circulaţia
proiectelor de acte legislative în Parlament;
- Secretarul general al Parlamentului urma să asigure perfecţionarea fişelor de post ale
funcţionarilor Secretariatului;
- Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova urma să modifice Regulamentul Aparatului
şi fişele de post ale funcţionarilor.
Aplicare practică: Procuratura Generală nu a comunicat nici un rezultat privind examinarea
materialelor Comisie de anchetă; Biroul permanent al Parlamentului nu a aprobat Regulamentul
Secretariatului Parlamentului şi nici Instrucţiunile privind circulaţie proiectelor de acte legislative;
Preşedintele RM nu a modificat Regulamentul Aparatului Preşedintelui 26 . Nu se cunosc informaţii
despre modificarea fişelor de post ale funcţionarilor Aparatului Parlamentului şi ai Aparatului
Preşedintelui RM.
Hotărîri asupra rapoartelor Curţii de Conturi privind anii 2008, 2009, 2010. Într-o singură zi, la
finele anului 2011, Parlamentul a examinat şi aprobat hotărîri privind rapoartele Curţii de Conturi:
- asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice în exerciţiul bugetar 2008 27 ;
- asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului
public în exerciţiul bugetar 2009 28 ;
- asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului
public în exerciţiul bugetar 2010 29 .
Aplicare practică: Hotărîrile aprobate obligau la promovarea unor măsuri cu caracter de
reglementare legislativă şi normativă, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale moderne în
activitatea de audit; promovarea transparenţei prin o mai bună şi completă informare a
Parlamentului; promovarea transparenţei, responsabilităţii şi integrităţii în cadrul managementului
financiar şi al performanţei administraţiei publice; perfecţionarea activităţii Curţii de Conturi ş.a.
Informaţii despre executarea respectivelor decizii ale Parlamentului lipsesc.

25

HP nr.198 din 13.10.2011.
Informaţii privind aprobarea actelor respective şi documentele propriu-zise nu au fost date publicităţii pînă la finele
lunii ianuarie 2012.
27
HP nr.246 din 08.12.2011.
28
HP nr.247 din 08.12.2011.
29
HP nr.248 din 08.12.2011.
26
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4.3. Raporturile dintre deputaţi şi Curtea Constituţională
Deputaţii în Parlament au la dispoziţie şi mecanismul de control constituţional care se realizează
prin verificarea constituţionalităţii actelor legislative şi normative emise de Parlament, Guvern şi
Preşedintele Republicii Moldova.
În anul 2011, cele mai multe sesizări la Curtea Constituţională au fost depuse de către deputaţii în
Parlament – în total 17 sesizări. Dintre sesizările depuse, 4 au avut ca autori deputaţi reprezentînd
fracţiunile parlamentare aflate la guvernare, iar 14 sesizări au fost semnate de către deputaţii din
fracţiunea parlamentară de opoziţie – PCRM. Din cele 14 sesizări ale deputaţilor PCRM, doar 9 au
fost acceptate spre examinare de către Curtea Constituţională şi în 5 dintre ele deputaţii de opoziţie
au avut cîştig de cauză.
În acelaşi timp, pe parcursul anului 2011 au fost înregistrate tendinţe îngrijorătoare, de neexecutare
a hotărîrilor Curţii Constituţionale şi nesocotire a indicaţiilor acesteia privind perfecţionarea
legislaţiei. Astfel, în anul 2011 au fost:
 adoptate 6 hotărîri ale Curţii Constituţionale prin care a fost constatată neconstituţionalitatea
unor acte legislative;
 expediate 9 adrese privind necesitatea lichidării unor lacune legislative şi normative.
Conform datelor Curţii Constituţionale 30 , doar o hotărîre a Curţii Constituţionale a fost executată şi
nici una din adrese nu a fost pusă în aplicare prin înlăturarea omisiunilor.
Concluzii privind activitatea de control parlamentar:
 controlul parlamentar, deşi constituie una din funcţiile esenţiale ale Parlamentului, rămîne
ineficient în Republica Moldova;
 Parlamentul nu exercită control eficient nici asupra executivului, nici asupra instituţiilor
independente aflate sub control parlamentar;
 deputaţii şi organele de lucru ale Parlamentului nu dispun de mijloacele umane, tehnice şi
resurse informaţionale necesare pentru exercitarea eficientă a funcţiei de control
parlamentar;
 din cauza funcţiei slabe de control, nu este verificată şi consolidată eficienţa legilor, nivelul
de aplicare, implementare şi executare a acestora;
 nici opoziţia parlamentară, care poate contribui esenţial la exercitarea funcţiei de control
parlamentar, nu depune eforturi considerabile în acest sens, preferînd mijloacele luptei
politice active sau boicotarea în locul metodelor de cercetare, analiză şi intervenţie
legislativă calificată;
 adoptarea unor acte care din start trezesc îndoieli privind constituţionalitatea prevederilor
incluse şi neglijarea hotărîrilor Curţii Constituţionale constituie un proces îngrijorător, care
trebuie curmat cît mai curînd.

30

Raportul anual al Curţii Constituţionale, http://constcourt.md/file/Publicatii/rezumat_Raport%20CCM%202011.pdf.
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Secţiunea 5.
ACTIVITATEA DEPUTAŢILOR
Pentru evaluarea activităţii deputaţilor, sînt relevante aspecte vizînd:
 participarea (prezenţa) la şedinţele plenare;
 iniţiativele legislative înregistrate în procedură parlamentară;
 luările de cuvînt asupra proiectelor de legi;
 activităţile politice: declaraţii, întrebări şi interpelări.
Informaţii depline despre aspectele enunţate şi cuprinzînd activitatea fiecărui parlamentar sînt
expuse în sintezele întocmite de Secretariatul Parlamentului şi plasate pe pagina web a
Parlamentului 31 . În această secţiune vor fi prezentate sinteze statistice grupate pe fracţiuni
parlamentare, precum şi clasamente ale celor mai activi şi a celor mai pasivi deputaţi din actuala
legislatură.
5.1. Şedinţele plenare
În anul 2011 Parlamentul s-a convocat în 61 de şedinţe plenare, inclusiv 3 şedinţe speciale (fără
rezultat, dedicate procedurii de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova). Conform
Regulamentului Parlamentului 32 , şedinţele în plen ale legislativului trebuie să se desfăşoare, de
regulă, de două ori pe săptămînă, joi şi vineri.
Analiza statistică a şedinţelor potenţiale şi celor real desfăşurate de Parlament în anul 2011 relevă
următoarele date (Fig.7):
Fig.7. Numărul de şedinţe plenare din anul 2011
Numărul de săptămîni / şedinţe
Numărul de şedinţe plenare
plenare (potenţiale)
ordinare (real desfăşurate)
43 săptămîni / 86 şedinţe potenţiale

58 şedinţe ordinare

Număr / Procent de şedinţe ratate
(care puteau fi desfăşurate)
28 şedinţe / 32% ratate

Fig.8. Topul deputaţilor cu cele mai multe lipse de la şedinţele plenare în sesiunea de toamnă 33
Nr.

Numele şi prenumele

Fracţiunea
parlamentară

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Apostolachi Iurie
Tkaciuk Mark
Voronin Vladimir
Grişciuc Simion
Candu Andrian
Ceban Ion
Ghileţchi Valeriu
Mironic Ala
Petrenco Grigore
Godea Mihai

PLDM
PCRM
PCRM
PLDM
PDM
PCRM
PLDM
PCRM
PCRM
neafiliat

Numărul şedinţelor plenare
de la care a lipsit
(indiferent de motiv)
12
7
7
5
4
4
4
4
4
4

Lipse
nemotivate
0
6
7
5
4
4
0
2
1
2

Un număr de 32 de deputaţi (circa 1/3 din numărul total) 34 au fost prezenţi la toate şedinţele
Parlamentului din sesiunea de toamnă-iarnă 2011. Dintre aceştia:
31

Pagina web www.parlament.md, rubrica „Societatea civilă”, secţiunea „Rapoarte”.
Art.102 din Regulamentul Parlamentului.
33
Topul deputaţilor ce au lipsit de la şedinţele plenare este bazat doar pe datele din sesiunea de toamnă-iarnă 2011,
deoarece în sesiunea de primăvară, fracţiunea PCRM a boicotat o mare parte a şedinţelor în semn de protest politic, însă
aceste lipse au fost reflectate în evidenţa oficială ca „nemotivate”.
32
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14 deputaţi sînt membri ai fracţiunii PLDM;
11 deputaţi sînt membri ai fracţiunii PDM;
4 deputaţi sînt membri ai fracţiunii PL;
3 deputaţi sînt membri ai fracţiunii PCRM.

5.2. Iniţiativele legislative ale deputaţilor
Deputaţii au drept de iniţiativă legislativă în temeiul art.73 al Constituţiei şi în exercitarea acestui
drept, ei pot prezenta în Parlament proiecte de legi, proiecte de hotărîri ale Parlamentului şi
propuneri legislative 35 .
Analiza statistică a iniţiativelor înregistrate de deputaţi permite întocmirea unui top al celor mai
activi parlamentari (Fig.9)
Fig.9. Topul deputaţilor cu cele mai multe iniţiative legislative înregistrate
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numele / Prenumele
Popa Victor
Munteanu Valeriu
Deliu Tudor
Fusu Corina
Brega Gheorghe
Cojocaru Vadim
Ioniţă Veaceslav
Apolschii Risa
Sîrbu Serghei
Cimbriciuc Alexandru

Fracţiunea
parlamentară
PL
PL
PLDM
PL
PL
PL
PLDM
PDM
PCRM
PLDM

Numărul total de
iniţiative legislative
depuse în Parlament
37
36
20
19
17
15
15
14
13
12

Numărul de
iniţiative
individuale
(din total)
25
15
4
4
4
2
5
5
1
3

Cu regret, informaţia publicată de Secretariatul Parlamentului nu permite evidenţierea informaţiilor
despre numărul de iniţiative legislative care au fost acceptate şi adoptate de Parlament, pentru a
stabili randamentul activităţii deputaţilor şi a efectua analiza calitativă a activităţii lor.
Aceleaşi date statistice publicate de Secretariatul Parlamentului permit întocmirea unui top al
deputaţilor care nu au avut nici o iniţiativă legislativă înregistrată pe parcursul primului an de
activitate (Fig.10).
Fig.10. Lista deputaţilor care nu au înregistrat nici o iniţiativă legislativă
Numele / Prenumele
Abramciuc Veronica
Babenco Oleg
Bannicov Alexandr
Dodon Igor
Filipov Serghei
Mironic Ala
Morcov Ghenadie
Panciuc Vasile
Plahotniuc Vladimir
Popa Gheorghe

34

Fracţiunea parlamentară
PCRM
PCRM
PCRM
PCRM
PCRM
PCRM
PCRM
PCRM
PDM
PCRM

Lista deputaţilor prezenţi la toate şedinţele plenare din sesiunea de toamnă-iarnă 2011 este expusă în Anexa 1 la
Raport.
35
Art.47 ş.a. din Regulamentul Parlamentului.
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5.3. Luări de cuvînt asupra proiectelor de acte legislative
La dezbaterea proiectelor de legi, deputaţii au dreptul la luări de cuvînt, în cadrul cărora pot susţine
ori respinge proiectele de acte legislative, pot formula amendamente sau propune iniţierea
dezbaterilor suplimentare. Informaţia statistică privind luările de cuvînt ale deputaţilor asupra
proiectelor de acte legislative examinate în şedinţele Parlamentului din anul 2011 permite
constituirea următorului clasament (Fig.11)
Fig.11. Topul deputaţilor care au avut luări de cuvînt privind proiectele de acte legislative
Numele / Prenumele
Godea Mihai
Ghimpu Mihai
Dodon Igor
Munteanu Valeriu
Stratan Valentina
Ţap Iurie
Ciobanu Ghenadie
Butmalai Ion
Mocanu Gheorghe
Reidman Oleg
Sîrbu Serghei

Fracţiunea
parlamentară
neafiliat
PL
neafiliat
PL
PDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PCRM
PCRM

Luări de cuvînt privind
proiecte de acte legislative
20
9
7
7
7
7
6
5
5
5
5

5.4. Activităţi parlamentare cu caracter politic (declaraţii, întrebări şi interpelări)
În exercitarea mandatului lor de reprezentanţi ai poporului, deputaţii în Parlament pot face
declaraţii, formula întrebări şi interpelări la adresa guvernului şi instituţiilor publice aflate sub
control parlamentar.
Declaraţii
În anul 2011, din cei 101 deputaţi aleşi în Parlament (+4 supleanţi care au înlocuit deputaţi ce şi-au
depus mandatul pe parcursul anului), doar 24 de deputaţi au prezentat în plenul Parlamentului
declaraţii cu caracter politic 36 . Dintre aceştia:
 3 deputaţi au prezentat cîte 4 declaraţii;
 6 deputaţi au prezentat cîte 2 declaraţii;
 15 deputaţi au prezentat cîte 1 declaraţie.
Întrebări şi interpelări
Informaţiile cu privire la întrebările şi interpelările deputaţilor sînt expuse pe pagina web a
Parlamentului 37 începînd cu finele lunii septembrie 2011 şi analiza statistică reflectă doar această
perioadă. Conform datelor analizate, în perioada septembrie-decembrie 2011:
 29 deputaţi (inclusiv 12 din majoritatea parlamentară) au formulat întrebări/interpelări
înregistrate oficial în Parlament 38 ;
 au fost formulate un număr total de 58 de întrebări/interpelări;

36

Anexa 2 la Raport.
http://parlament.md/Controlparlamentar/%C3%8Entreb%C4%83riinterpel%C4%83ri/tabid/65/Default.aspx.
38
Deputaţii pot formula întrebări şi interpelări în scris, pe care nu le enunţă public în plenul Parlamentului şi a căror
evidenţă o duc personal.
37
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2 deputaţi au formulat cîte 6 întrebări/interpelări; 2 deputaţi au formulat cîte 4
întrebări/interpelări; 3 deputaţi au formulat cîte 3 întrebări/interpelări; 8 deputaţi au
formulat cîte 2 întrebări/interpelări şi 14 deputaţi au formulat cîte o singură
întrebare/interpelare.

5.5. Activităţi parlamentare obscure/care nu pot fi monitorizate plenar
Hotărîrea Parlamentului privind asigurarea dreptului la petiţionare şi programul de audienţe în
Parlament reglementează 39 : tipurile de petiţii ce intră în competenţa Parlamentului; programul
audienţelor în parlament şi în teritoriu; obligativitatea analizei şi sistematizării petiţiilor adresate
parlamentului într-o anumită perioadă de timp; publicarea rapoartelor semestriale şi anuale privind
petiţiile şi audienţele pe pagina web oficială a Parlamentului ş.a. Informaţii publice despre
executarea şi implementarea dispoziţiilor hotărîrii respective nu există şi activitatea privind petiţiile,
adresările şi audienţele deputaţilor nu este cunoscută şi nici nu poate fi apreciată ca eficientă.
Pînă în prezent, în activitatea Parlamentului Republicii Moldova rămîn neacoperite de procedurile
de evidenţă statistică, transparenţă şi informare publică un şir de activităţi şi acţiuni importante, cum
ar fi:
 randamentul „adoptării” iniţiativelor legislative, pe subiecţi;
 activitatea deputaţilor desemnaţi în Biroul permanent, în cadrul fracţiunilor parlamentare şi a
comisiilor permanente 40 ;
 intervenţiile deputaţilor în procesul legislativ aflat în desfăşurare – promovarea
amendamentelor legislative 41 ;
 votul personal al deputaţilor asupra proiectelor de acte legislative 42 .
Chiar dacă deputaţii nu poartă răspundere pentru opiniile şi voturile exprimate, precum şi pentru
inactivitate, elucidarea informaţiilor în cauză ar contribui la responsabilizarea politico-morală a
deputaţilor şi ar permite alegătorilor să îşi formeze opinii obiective asupra activităţii fiecărui ale
public în parte.
Concluzii privind activitatea deputaţilor:
 un număr considerabil (40) de deputaţi nu au avut nici o luare de cuvînt pe marginea
proiectelor de acte legislative dezbătute de Parlament, indiferent de cine era iniţiatorul
respectivelor proiecte: colegi-deputaţi, Guvern, Preşedintele RM;
 unii deputaţi co-semnează propuneri legislative doar pentru a bifa activitatea, in realitate nu
se preocupă in mod consistent de esenţa documentelor respective, nu se implică în
promovarea lor la şedinţele plenare;
 consultarea deputaţilor cu proprii lor colegi de partid aflaţi în structurile executive pe
marginea unor reglementări legislative este defectuoasă, există proiecte iniţiate de deputaţii
majorităţii parlamentare nu sunt susţinute de executivul investit de această majoritate;
 numărul foarte mare de deputaţi care nu se manifestă în şedinţele plenare prin luări de
cuvînt, declaraţii, întrebări/interpelări denotă pasivitatea sau reticenţa unui procent
considerabil de aleşi ai poporului faţă de activitatea de bază, din cadrul şedinţelor plenare
ale legislativului;
39

HP nr.104 din 28.05.2010.
Lipsesc procese verbale publice ale şedinţelor fracţiunilor, comisiilor parlamentare şi ale Biroului permanent.
41
Amendamentele nu sînt date publicităţii împreună cu proiectele de acte legislative, o parte din acestea pot fi evaluate
ulterior, la prezentarea rapoartelor comisiilor permanente, dar nu toate aceste rapoarte sunt publice şi accesibile în
termene optime.
42
Modul cum votează fiecare deputat în Parlament poate fi doar presupus ori elucidat prin cercetări tehnice speciale
(verificarea înregistrărilor video). În acelaşi timp, Constituţia şi Regulamentul Parlamentului stabilesc că votul
deputatului este deschis şi doar în cazuri speciale poate fi secret.
40
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numărul relativ mare de deputaţi reprezentînd majoritatea parlamentară care au formulat
întrebări/interpelări denotă deficienţe de comunicare politică şi de informare din partea
executivului a reprezentanţilor puterii legislative care le-au acordat vot de încredere;
transparentizarea activităţii comisiilor permanente, a Biroului permanent şi a fracţiunilor
parlamentare, introducerea votului electronic deschis ar spori responsabilitatea politicomorală a deputaţilor şi ar contribui la informarea corectă a alegătorilor acestora;
problema diferenţei dintre întrebările, interpelările şi petiţiile deputaţilor rămîne
nesoluţionată şi generează interpretări diferite, care în ultimă instanţă, reduc din eficienţa
generală a mecanismului respectiv.
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Secţiunea 6.
TRANSPARENŢĂ ŞI COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ
6.1. Cadrul legislativ-normativ privind asigurarea transparenţei şi cooperării cu societatea
civilă
Legea 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional stabileşte că transparenţa
procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în conformitate cu regulamentul de
funcţionare al acestuia (art.13 alin.(2) al Legii).
Prin Legea nr.72/04.05.2010, Regulamentul Parlamentului a fost completat cu prevederi care au
stabilit posibilităţile şi mecanismele de consultare publică asupra proiectelor de acte legislative
examinate. Conform modificărilor, comisia permanentă sesizată în fond întocmeşte lista asociaţiilor
interesate pe domenii de activitate, organizează consultări publice şi introduce în raportul său asupra
proiectului de act legislativ rezultatele consultării publice
Prin Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi
societatea civilă 43 au fost stabilite mecanismele cooperării Parlamentului cu societatea civilă,
conform cărora:
 Parlamentul va desemna din cadrul Aparatului (Secretariatului) Parlamentului o
subdiviziune responsabilă de relaţiile cu societatea civilă;
 audieri publice vor fi organizate cel puţin o dată pe an de către fiecare comisie parlamentară
permanentă întru consultarea organizaţiilor societăţii civile în probleme de pe agenda
Parlamentului sau în alte probleme de interes naţional;
 Preşedintele Parlamentului va convoca o conferinţă anuală, cu participarea reprezentanţilor
organizaţiilor societăţii civile, precum şi a reprezentanţilor din cadrul Parlamentului;
 contribuţiile organizaţiilor societăţii civile vor fi luate în considerare cu condiţia că vor fi
înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectelor de acte legislative pe
web-site-ul Parlamentului sau de la solicitarea expresă a Parlamentului;
 recepţionarea contribuţiilor va fi confirmată, inclusiv sub forma unui răspuns în care se va
comunica decizia privind acceptarea sau neacceptarea (deplină sau parţială) a contribuţiilor,
cu argumentarea acestei decizii.
6.2. Aplicarea practică a mecanismelor transparenţei şi cooperării
În anul 2011, cooperarea dintre Parlament şi organizaţiile societăţii civile a avut caracter oscilant,
dar nu pe deplin ordonat şi coerent, cooperarea realizîndu-se în temei pe cîteva domenii, de interes
redus sau specializat. Evoluţiile pozitive pe care Parlamentul şi Secretariatul acestuia le-au
înregistrat în anul 2011 vizează:
- dezvoltarea noii pagini web a Parlamentului, sporirea şi îmbunătăţirea conţinutului
informaţional al acesteia;
- elaborarea Strategiei de comunicare a Parlamentului pentru anii 2011-2014; elaborarea
Planului de dezvoltare strategică a Secretariatului Parlamentului;
- activitatea parlamentului a devenit mai transparentă datorită interesului manifestat de
mass-media şi implicarea unor proiecte private în reflectarea şedinţelor plenare ale
legislativului (transmisiunea video online a şedinţelor asigurată de www.privesc.eu) ş.a.

43

HP 373/29.12.2005.
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Prin Apelul 44 lansat la finele anului 2011, un grup reprezentativ de organizaţii ale societăţii civile
au atenţionat că Parlamentul Republicii Moldova nu aplică integral în cadrul activităţii sale
dispoziţiile şi procedurile stabilite de Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în
procesul decizional şi de Regulamentul Parlamentului (art.49¹), cum ar fi:
 pe pagina web a Parlamentului nu sînt plasate regulile şi procedurile de organizare şi
desfăşurare a consultărilor publice;
 lipsesc anunţurile de organizare a consultărilor publice asupra proiectelor de acte legislative;
 nu este publicată informaţia despre coordonatorii procesului de consultare publică în cadrul
comisiilor parlamentare;
 nu se asigură publicarea şi consultarea la timp a proiectelor de acte legislative;
 lipsesc rapoartele anuale ale comisiilor parlamentare privind transparenţa în procesul
decizional;
 nu sînt publicate procesele verbale ale şedinţelor publice ale comisiilor permanente; este
tărăgănată publicarea stenogramelor şedinţelor plenare.
Printre problemele care afectează transparenţa şi imaginea legislativului Republicii Moldova este şi
publicarea cu întîrziere / lipsa unor declaraţii de venit, averi şi interese ale unor deputaţi şi
funcţionari ai Secretariatului Parlamentului. Informaţia despre voturile exprimate de deputaţi,
intervenţiile legislative şi de control ale acestora nu este sistematizată şi oferită public, rapoartele în
domeniu au caracter sumar şi se realizează doar prin eforturile organizaţiilor societăţii civile.
Alte obiecţii şi neajunsuri ale cooperării Parlamentului cu societatea civilă au fost legate de 45 :
 omiterea organizării consultărilor publice de către majoritatea comisiilor parlamentare şi a
publicării rezultatelor consultărilor;
 actualizarea şi funcţionarea defectuoasă a paginii web a Parlamentului, lipsa pe pagina web
a mai multor informaţii de interes public;
 nepublicarea sau publicarea incompletă a informaţiilor de contact ale deputaţilor, ale
organelor de lucru ale Parlamentului, ale funcţionarilor responsabili de anumite activităţi;
 neîntocmirea raportului privind contribuţiile recepţionate din partea reprezentanţilor
societăţii civile, despre evenimentele de cooperare desfăşurate la nivelul comisiilor
permanente ale Parlamentului;
 neactualizarea informaţiilor despre organizaţiile selectate pentru colaborare cu comisiile
permanente ale Parlamentului.
Concluzii privind transparenţa şi colaborarea cu societatea civilă:
 Parlamentul nu a considerat necesar să pună în aplicare integrală un mecanism pe care tot
Parlamentul l-a aprobat – transparenţa decizională şi consultarea publicului;
 lipsa informaţiilor de interes public şi aplicarea defectuoasă sau nerespectarea dispoziţiilor
legale de către emitentul acestora – Parlamentul ţării, reduce considerabil din cultura
juridică a cetăţenilor şi sporeşte gradul de neacceptare a normelor juridice în societate;
 lipsa capacităţilor administrative şi umane în cadrul Secretariatului parlamentului afectează
procesul de consultare publică, iar lipsa de reacţie sau respingerea neargumentată a
contribuţiilor prezentate de societatea civilă descurajează asemenea contribuţii în viitor.

44

Anexa 3 la Raport.
Referitor la neajunsurile cooperării a se vede şi Stenograma Conferinţei "Cooperare dintre Parlament şi Societate
Civilă" din 11.05.2011,

45
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Secţiunea 7.
RECOMANDĂRI
7.1. Recomandări privind cadrul legislativ-normativ de funcţionare a Parlamentului:
a) Regulamentul Parlamentului urmează a fi revizuit sub o serie de aspecte vizînd organele de
lucru, secretariatul parlamentului, procesul legislativ şi activităţile de control parlamentar
eficient;
b) legislaţia despre statutul deputatului urmează a fi supusă revizuirii generale şi actualizată cu
cerinţele şi realităţile actuale de activitate a parlamentarilor;
c) urmează a fi sporită transparenţa funcţionării şi finanţării structurilor care asigură activitatea
organelor de lucru ale parlamentului şi a structurilor Secretariatul Parlamentului (număr de
personal, obligaţiile funcţiei, remunerare şi stimulare; regulamente de interacţiune);
d) fiecare deputat trebuie să dispună de personal calificat şi de dotări tehnico-materiale care săi ajute în exercitarea atribuţiilor de legiferare, de control şi a funcţiei reprezentative.
7.2. Recomandări privind activitatea legislativă a Parlamentului:
a) Parlamentul trebuie să îşi planifice activitatea şi să se conducă de un program legislativ
complex, pe durata legislaturii;
b) accentul de bază în activitatea legislativă urmează a fi pus pe legile cadru şi pe
implementarea documentelor de politic adoptate anterior;
c) intervenţiile de modificare/completare a legislaţiei anterioare trebuie să aibă caracter ordonat
şi să fie operate doar cazuri cînd lipsa intervenţiei generează prejudicii considerabile
intereselor publice, să nu afecteze previzibilitate şi stabilitatea legislaţiei 8securitatea
raporturilor juridice);
d) urmează a fi adoptate şi puse în aplicare actele legislative care corespund cerinţelor tehnicii
legislative, nu contravin aquis-ului comunitar şi pentru aplicarea cărora au fost identificate
resursele (tehnice, financiare, umane) necesare.
7.3. Recomandări privind activitatea fracţiunilor parlamentare şi a deputaţilor:
a) deputaţii trebuie să urmărească randamentul intervenţiilor legislative, să se implice pe tot
parcursul procesului de promovare şi examinare a proiectelor iniţiate de ei şi colegii de
fracţiune politică;
a) în procesul de legiferare nu trebuie neglijate drepturile opoziţiei parlamentare, aceasta
trebuie să aibă posibilitatea să îşi aducă ideile pînă la examinare în şedinţa plenară (chiar cu
riscul de a fi respinse);
b) deputaţii din majoritatea parlamentară trebuie să se consulte permanent şi eficient cu colegii
lor din structurile executivului, pentru a evita respingerea proiectelor de legi nesustenabile;
c) este necesară sporirea transparenţei activităţii comisiilor permanente, a Biroului permanent
şi a fracţiunilor parlamentare;
d) votul deschis al deputaţilor urmează a fi personalizat prin introducerea votului electronic şi
expunerea în acces public a informaţiilor privind votarea deschisă pe toate proiectele de acte
legislative;
e) reglementările şi procedurile vizînd întrebările, interpelările şi petiţiile deputaţilor urmează a
fi precizate şi eficientizate, pentru a nu permite interpretări şi abuzuri de acest mecansim,
dar nici eschivări de la solicitările legitime ale deputaţilor.
7.4. Recomandări privind activitatea de control parlamentar:
a) stabilirea obligativităţii şi planificării activităţilor de control parlamentar sistematic din
partea autorilor actelor legislative şi a comisiilor specializate ale Parlamentului prin
introducerea modificărilor respective in Regulamentul Parlamentului;
b) exercitarea controlului asupra calităţii şi impactului actelor legislative adoptate;

22

c) prezentarea periodică de către Guvern şi alte autorităţi a informaţiei privind executarea
dispoziţiilor despre aducerea actelor normative şi legislative in concordanţă cu actele
legislative noi.
d) Pentru eficientizarea activităţii de control parlamentar urmează a fi suplimentate resursele
umane, tehnice, materiale, financiare şi informaţionale puse la dispoziţia deputaţilor şi
organelor de lucru ale Parlamentului;
e) Atitudinea faţă de executarea hotărîrilor şi recomandărilor (adreselor) Curţii Constituţionale
a Republicii Moldova necesită revizuire serioasă şi abordările în domeniu nu trebuie să fie
privite prin prisma intereselor politice de moment, cin din punct de vedere al principiului
supremaţiei Constituţiei şi caracterului definitiv al hotărîrilor instanţei de jurisdicţie
constituţională.
7.5. Recomandări privind transparenţa şi informarea publică
a) asigurarea funcţionalităţii, actualizării şi accesibilităţii permanente a paginii web
www.parlament.md, corectarea erorilor şi disfuncţiilor acesteia;
b) publicarea pe pagina web oficială www.parlament.md a:
- proceselor-verbale ale şedinţelor publice ale Biroului permanent, ale comisiilor
parlamentare ale şedinţelor fracţiunilor parlamentare;
- înregistrărilor audio ale şedinţelor Parlamentului şi a stenogramelor şedinţelor
Parlamentului;
- proiectelor de acte legislative supuse consultării publice în Parlament, cu toate actele
de însoţire (note informative, tabelele de divergenţe, evaluări de impact etc.);
- declaraţiilor de venituri, averi şi declaraţiile de interese ale deputaţilor şi
funcţionarilor Secretariatului Parlamentului (începînd cu anul 2009);
- pozelor, CV-urilor şi datelor de contact ale tuturor deputaţilor în Parlament;
- informaţiilor despre actele legislative aflate pe agenda Parlamentului, inclusiv a
informaţiilor despre autorii acestora, stadiul de examinare, modificările survenite.
c) publicarea şi consultarea publică asupra amendamentelor înaintate de deputaţi la proiectele
de legi;
d) punerea în aplicare plenară în cadrul Parlamentului a mecanismelor transparenţei decizionale
stabilite de legislaţia în domeniu;
e) respectarea plenară şi aplicarea cu bună credinţă a principiilor şi mecanismelor cooperării
Parlamentului cu societatea civilă;
f) sporirea capacităţilor administrative şi umane din cadrul Secretariatului Parlamentului,
implementarea prioritară a Strategiei de comunicare a Parlamentului.
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ANEXE
Anexa 1. Lista deputaţilor care au fost prezenţi la toate
şedinţele plenare în sesiunea de toamnă-iarnă 2011
Nr.

Numele şi Prenumele

Fracţiunea parlamentară

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Agache Anghel
Deliu Tudor
Streleţ Valeriu
Cimbriciuc Alexandru
Butmalai Ion
Olaru Nicolae
Pleşca Nae-Simion
Ciobanu Maria
Vacarciuc Andrei
Ştirbate Petru
Frumosu Maria
Nasu Maria
Chiorescu Iurie
Focşa Gheorghe
Lupu Marian
Plahotniuc Vladimir
Diacov Dumitru
Botnari Vasile
Stoianoglo Alexandru
Apolschi Raisa
Bolboceanu Iurie
Guma Valeriu
Braşovschi Gheorghe
Sîrbu Oleg
Ţulea Oleg
Popa Victor
Cojocaru Vadim
Brega Gheorghe
Saharneanu Vladimir
Chistruga Zinaida
Reşetnciov Artur
Sîrbu Serghei

PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PLDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PDM
PL
PL
PL
PL
PCRM
PCRM
PCRM
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Anexa 2.
Informaţii privind activitatea deputaţilor în perioada ianuarie-decembrie 2011 46
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nr.
crt.

Numele / Prenume deputat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Abramciuc Veronica
Agache Angel
Anghel Gheorghe
Apolschii Raisa
Apostolachi Iurie
Babenco Oleg
Balan Ion
Balmoş Galina
Bannicov Alexandr
Bodnarenco Elena
Bodrug Oleg
Bolboceanu Iurie
Bondari Veaceslav
Botnari Vasile
Botnariuc Tatiana
Braşovschi Gheorghe
Brega Gheorghe
Butmalai Ion
Candu Andrian
Ceban Ion
Chistruga Zinaida
Cimbriciuc Alexandru
Ciobanu Ghenadie
Ciobanu Maria
Chiorescu Iurie
Cobzac Grigore
Cojocaru Vadim
Corman Igor
Deliu Tudor
Diacov Dumitru
Dimitriu Anatolie
Dodon Igor
Domenti Oxana
Filipov Serghei
Frumosu Elena
Furdui Simion
Fusu Corina
Gagauz Miron
Garizan Oleg
Ghileţchi Valeriu
Ghimpu Mihai
Godea Mihai
Gorilă Anatolie
Greceanîi Zinaida
Grişciuc Simion
Guma Valeriu
Guţu Ana
Hadârcă Ion
Hotineanu Vladimir

Iniţiative legislative
înregistrate în Parlament
individual
în grup

5
3

4
1
1
4
2

3
2

2
1
4

1
1
4
1
1
2
1
8

Luări de cuvînt
pe marginea
proiectelor de
acte legislative
1

1
4
9
4

2

4
4

3
2

1
8
5
1
1
2
2
13
6
2
4
7
9
8
7
7
1
13
3
16
4
4

3
3
2

3
2
2
15
1
7
4
1
1
5
2
10
8
9

Declaraţii

3

1

2
1
5
2
1
1
6
3
1
2

1
2
2
2
2
1

3
4
2
7
3
4
2
1
2
9
20
2
1
2
1
2
1

1

4

1
1

Tabelul este întocmit în baza informaţie statistice difuzate de Secretariatul Parlamentului şi publicate pe pagina web a
Parlamentului.
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Ionaş Ivan
Ioniţă Veaceslav
Ivanov Violeta
Jantuan Stella
Juravschi Nicolae
Lucinschi Chiril
Lupan Vladimir
Lupu Marian
Mironic Alla
Mişin Vadim
Mîndru Victor
Mocan Mihail
Mocanu Gheorghe
Morcov Ghenadie
Muntean Iurie
Munteanu Valeriu
Muşuc Eduard
Nasu Maria
Olaru Nicolae
Palihovici Liliana
Panciuc Vasili
Petkov Alexandr
Petrenco Grigore
Plahotniuc Vladimir
Pleşca Nae-Simion
Poleanschi Mihail
Popa Gheorghe
Popa Victor
Postoico Maria
Reidman Oleg
Reşetnicov Artur
Saharneanu Vladimir
Sîrbu Oleg
Sîrbu Serghei
Starîş Constantin
Stati Sergiu
Stratan Valentina
Stoianoglo Alexandru
Streleţ Valeriu
Şova Vasili
Ştirbate Petru
Şupac Inna
Tkaciuk Marc
Todua Zurabi
Ţap Iurie
Toma Iurie
Ţulea Oleg
Vacarciuc Andrei
Vieru Boris
Vitiuc Vladimir
Vlah Irina
Vlah Petru
Vremea Igor
Voronin Vladimir
Zagorodnîi Anatolie
Zaporojan Lilian
TOTAL

5
1
1
2

4
10
1
2
10
7
7
1
1
4
1
4

15
2
1

6
21
1
3
3
6
6
8

1
25

1
3
1
2

1

112

3
1
12
7
8
11
10
12
5
2
4
4
7
1
6
4
4
6
1
2
1
5
10
4
3
4
9
2
4
5

1
2
1
3
1
1
1
5
4
1
7
2
2

2
1
1
1
1

1
1
1
1
2

5
1
4

4

5
7

1

3

4

2
2

1

7
1

2
1

1
1

2
185

39
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Anexa 3.
Apelul pentru asigurarea transparenţei şi informării publice
în activitatea Parlamentului Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova reprezintă organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova, iar deputaţii
aleşi prin vot direct de către cetăţeni poartă o responsabilitate comună în faţa acestora, responsabilitate ce începe de la
asigurarea transparenţei activităţii parlamentare. Asigurarea informării publice şi a transparenţei în activitate constituie
o obligaţie a aleşilor faţă de alegători şi o modalitate de sporire a nivelului încrederii publice în instituţia Parlamentului,
încredere care, în ultima perioadă s-a redus considerabil şi conform sondajelor de opinie, a atins cele mai joase cote din
ultimii zece ani (circa 13.6 % în noiembrie 2011 comparativ cu 30% în noiembrie 2010, conform datelor Barometrului
Opiniei Publice).
Organizaţiile semnatare salută evoluţiile pozitive, pe care Parlamentul şi Secretariatul acestuia le-au înregistrat în anul
2011: dezvoltarea noii pagini web a Parlamentului, sporirea şi îmbunătăţirea conţinutului informaţional al acesteia;
elaborarea Strategiei de comunicare a Parlamentului pentru anii 2011-2014; elaborarea Planului de dezvoltare strategică
a Secretariatului Parlamentului ş.a. Activitatea parlamentului a devenit mai transparentă datorită interesului manifestat
de mass-media şi implicarea unor proiecte private în reflectarea şedinţelor plenare ale legislativului (transmisiunea
video online a şedinţelor asigurată de www.privesc.eu).
Constatăm totuşi, că în pofida dinamicii pozitive, Parlamentul Republicii Moldova continuă să ramînă restanţier în
asigurarea transparenţei procesului decizional şi a informării publice despre activitatea sa cotidiană. Considerăm
regretabilă neaplicarea în cadrul activităţii Parlamentului a dispoziţiilor şi procedurilor stabilite de Legea nr.239-XVI
din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi de Regulamentul Parlamentului (art.49¹): pe pagina web a
Parlamentului nu sînt plasate regulile şi procedurile de organizare şi desfăşurare a consultărilor publice; lipsesc
anunţurile de organizare a consultărilor publice asupra proiectelor de acte legislative; nu este publicată informaţia
despre coordonatorii procesului de consultare publică în cadrul comisiilor parlamentare; nu se asigură publicarea şi
consultarea la timp a proiectelor de acte legislative; lipsesc rapoartele anuale ale comisiilor parlamentare privind
transparenţa în procesul decizional; nu sînt publicate procesele verbale ale şedinţelor publice ale comisiilor permanente;
este tărăgănată publicarea stenogramelor şedinţelor plenare etc. Printre problemele care afectează transparenţa şi
imaginea legislativului Republicii Moldova este şi publicarea cu întîrziere sau chiar lipsa unor declaraţii de venit, averi
şi interese ale unor deputaţi şi funcţionari ai Secretariatului Parlamentului. Informaţia despre voturile exprimate de
deputaţi, intervenţiile legislative şi de control ale acestora nu este sistematizată şi oferită public, rapoartele în domeniu
au caracter sumar şi se realizează doar prin eforturile organizaţiilor societăţii civile.
Lipsa informaţiilor de interes public şi aplicarea defectuoasă sau nerespectarea dispoziţiilor legale de către însuşi
emitentul principal al acestora – Parlamentul ţării, reduce considerabil din cultura juridică a cetăţenilor şi sporeşte
gradul de neacceptare a normelor juridice ce reglementează toate domeniile vieţii sociale, contribuie la creşterea
nihilismului juridic.
Pornind de la constatările făcute, Organizaţiile semnatare ale prezentului Apel solicită Parlamentului Republicii
Moldova să asigure publicarea pe pagina sa oficială de internet (www.parlament.md), începînd cu 1 februarie 2012, a
următoarelor informaţii:
1.
Procesele-verbale ale şedinţelor publice ale Biroului permanent al Parlamentului, ale comisiilor parlamentare
permanente, speciale şi de anchetă.
2.
Înregistrarea audio a şedinţelor Parlamentului şi plasarea tuturor stenogramelor existente ale şedinţelor
Parlamentului (începînd cu anul 1990), spre acces public, publicarea stenogramelor şedinţelor curente în termen
restrîns.
3.
Regulile şi procedurile de organizare şi desfăşurare a consultărilor publice de către comisiile parlamentare.
4.
Proiectele de acte legislative supuse consultării publice în Parlament, cu toate actele necesare (note de informare,
tabelele de divergenţe, evaluări de impact etc.).
5.
Anunţurile privind organizarea şedinţelor publice ale Biroului permanent al Parlamentului, ale comisiilor
parlamentare permanente, speciale şi de anchetă (cu menţionarea datei şedinţei, locului şi persoanei de contact).
6.
Indicarea în anunţurile de presă a datelor de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea cu mass-media
şi altor persoanele interesate/implicate în respectivele activităţi.
7.
Indicarea în anunţurile şi comunicatele de presă a datele de contact ale coordonatorilor procesului de consultare
din cadrul comisiilor permanente, secretariatul Parlamentului.
8.
Toate declaraţiile de venituri, averi şi declaraţiile de interese ale deputaţilor şi funcţionarilor Secretariatului
Parlamentului (începînd cu anul 2009).
9.
Poze, CV-uri şi date de contact (e-mail, telefon, fax) ale tuturor deputaţilor în Parlament.
10. Informaţia despre actele legislative aflate pe agenda Parlamentului, inclusiv informaţii despre autorii acestora,
stadiul de examinare, modificările survenite în procedura legislativă parcursă.

27
Informaţiile menţionate nu au caracter secret, publicarea acestora nu presupune costuri suplimentare din moment ce
există deja în format electronic în arhivele Parlamentului. În schimb, publicarea acestor informaţii din oficiu va
constitui o dovadă în plus că Parlamentul respectă drepturile alegătorilor şi ale oricărui cetăţean, că legislativul asigură
accesul la informaţiile de interes public. Acţiunile respective vor constitui un pas important spre eficientizarea şi
creşterea transparenţei instituţiei Parlamentului, asigurînd sporirea încrederii în această instituţie fundamentală a statului
Republica Moldova. Indirect, aceste măsuri vor contribui la asigurarea unui grad mai înalt de respect şi aplicare a
actelor emanate de la instituţia legislativă.
Organizaţii semnatare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT)
Asociaţia Investitorilor Străini (FIA)
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)
Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)
Centrul „Acces-Info”
Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
Centrul EXPERT-GRUP
Asociaţia „Terra – 1530”
Mişcarea Ecologistă din Moldova
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate
Organizaţia „Gender-Centru”
Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS „Viitorul”)
Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova
Institutul de Politici Publice (IPP)
Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului
Clubul Politic al Femeilor 50/50
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”
Asociaţia pentru Politică Externă (APE)
Asociaţia „Femeia pentru Societatea Contemporană” (AFSC)
Fundaţia Est Europeană Moldova
Transparency International-Moldova
Asociaţia de Dezvoltare social-culturală „DELFIN”
Asociaţia pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică
Secretariatul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte
Asociaţia „MOŞTENITORII”
Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) „Habitat”
Organizaţia „Generaţia Mea”
Organizaţia „Always Together”
Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL)
Organizaţia „Вдохновение”

