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INTRODUCERE 
 
Prezentul studiu urmează a fi tratat ca o continuare a cercetării demarate prin studiul „Transparenţa 
decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare”1, elaborat de Asociaţia 
ADEPT şi lansat în cadrul unei mese rotunde la 19 septembrie 2013. 
 
Prezentul studiu are acelaşi obiect de cercetare - practicile aplicate de către Parlamentul RM în procesul de 
cooperare cu societatea civilă, metodologia cercetării suferind anumite modificări, inclusiv – urmare a 
discuţiilor din cadrul mesei rotunde prenotate.  
 
Scopul prezentului studiu constă în evaluarea nivelului actual al transparenţei în procesul decizional 
parlamentar, obiectivele fiind următoarele: 
 

• analiza şi evaluarea evoluţiilor cadrului legal şi instituţional menit să asigure transparenţa în 
procesul decizional parlamentar (PRECONDIŢII); 

• analiza şi evaluarea evoluţiilor procesului de implementare a prevederilor legale privind 
transparenţa lucrărilor, precum şi transparenţa activităţii organelor de lucru ale Parlamentului 
(APLICARE); 

• analiza şi evaluarea nivelului de valorificare a mecanismelor de cooperare cu societatea civilă, 
inclusiv urmărirea de către Parlament a contribuţiilor publicului (FINALITATE);  

• formularea concluziilor referitoare la nivelul actual al transparenţei în procesul decizional 
parlamentar; 

• elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea stării de fapt. 
 
În esenţă, se urmăreşte analiza şi evaluarea următorilor indicatori şi sub-indicatori: 
 

PRECONDIŢII Cadrul legal Actele legislative 
Actele normative subordonate  

Cadrul instituţional Organele şi instrumentele  

APLICARE 
Transparenţa lucrărilor Parlamentului Şedinţele în plen  

Procedura legislativă şi de vot 
Transparenţa activităţii organelor de lucru 

ale Parlamentului 
Biroul permanent al Parlamentului 
Comisiile parlamentare permanente 

FINALITATE 
Valorificarea de către Parlament a 

mecanismelor de cooperare cu societatea 
civilă 

Consultarea permanentă 
Consultarea ad-hoc 
Urmărirea contribuţiilor publicului 

 
Prezentul studiu este axat pe evaluarea stării de fapt din sesiunea de toamnă 2013, şi anume: perioada 
cuprinsă între 26 septembrie 2013 (prima şedinţă plenară) şi 24 decembrie 2013 (ultima şedinţă plenară) 
(în continuare – perioadă evaluată).  
 
Studiul a fost realizat cu utilizarea următoarelor metode de cercetare: 
 

• analiza cadrului legal relevant, inclusiv - prin prisma vulnerabilităţii normelor de drept; 
• urmărirea respectării exigenţelor de transparenţă în parcursul legislativ al proiectelor de acte 

legislative (înaintare, înregistrare, examinare, adoptare); 

                                                 
1 http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf 

http://www.e-democracy.md/files/td/transparenta-decizionala-parlament-2013.pdf
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• sinteza (generalizarea) datelor obţinute, precum şi compararea acestora cu datele obţinute pentru 
perioadele evaluate anterior în studiul „Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: 
prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare”; 

• exemplificarea carenţelor (procedură şi transparenţă eşuată) prin studii de caz (proiecte de acte 
legislative înregistrate, examinate şi adoptate cu încălcarea exigenţelor de procedură şi de 
transparenţă). 

 
Cercetarea rămîne a fi, în buna parte, calitativă, urmărindu-se o imagine de ansamblu a lucrurilor.  
 
Sursa de bază în colectarea informaţiilor este web site-ul oficial al Parlamentului (www.parlament.md), la 
starea de fapt din 10 ianuarie 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parlament.md/
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1. Evoluţiile cadrului legal şi instituţional 
 
Pentru perioada evaluată, nu putem constata progrese în partea ce ţine de cadrul legal şi instituţional menit 
să asigure transparenţa în procesul decizional parlamentar. 
 
Cadrul legal cuprinde aceleaşi acte normative de bază, care au fost supuse anterior unei analize detaliate2, 
şi anume: 
 

• Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional (în continuare – Legea 
nr. 239/2008); 

• Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996 (în continuare – 
Regulamentul Parlamentului); 

• Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea 
Parlamentului nr. 373 din 29.12.2005 (în continuare – Concepţie); 

• Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 2 din 16.02.2006 cu privire la modul de 
executare a Hotărîrii Parlamentului nr. 373 din 29.12.2005; 

• Instrucţiunea privind circulaţia proiectelor de acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea 
Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din 07.11.2012 (în continuare – Instrucţiune); 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, 
aprobat prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 31 din 12.12.2012.    

 
Astfel, în esenţă, se păstrează aceleaşi carenţe ale cadrului legal, constatate anterior3, şi anume:  
 

• caracter dispersat al normelor de drept;  
• lacune de drept;  
• responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare; 
• lipsă/insuficienţă a mecanismelor de control; 
• formulări lingvistice ambigui; 
• discreţii excesive; 
• norme în alb (norme de blanchetă neacoperite prin reglementări subordonate).  

 
În contextul evoluţiilor legislative, este de remarcat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional4, elaborat de către 
Ministerul Justiţiei, întru executarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 
societăţii civile pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Legea nr. 205 din 28.09.2012 (acţiunea 1.3.1.2).5 
Însă, apreciind efortul depus de minister, reţinem recomandările în partea ce ţine de transparenţa 
decizională parlamentară expuse anterior.6 Or, este evident că proiectul elaborat nu poate răspunde tuturor 
necesităţilor în asigurarea transparenţei decizionale parlamentare, rămînînd necesare intervenţiile în 
legislaţia ce ţine de activitatea Legislativului, cum ar fi - Regulamentul Parlamentului.  
 
În ce priveşte cadrul instituţional, acesta fiind analizat anterior detaliat7, nu putem constata careva evoluţii. 
Astfel, în limitele prevederilor legale, îşi păstrează aceleaşi atribuţii în asigurarea transparenţei în procesul 
decizional parlamentar: 
                                                 
2 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 8-12.   
3 Ibidem, p. 14-17.  
4 http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiect-23-12-2013.pdf  
5 Proiectul a fost iniţiat la 19.08.2013 (http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=1536), plasat pe web site-ul 
Ministerului Justiţiei la 15.10.2013 (http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Nota_informativa-
23-12-2013.pdf) şi remis Guvernului la 23.12.2013 (http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230).  
6 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 14-17, 33-34. 
7 Ibidem, p. 12-14.  

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiect-23-12-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=1536
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Nota_informativa-23-12-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/Nota_informativa-23-12-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
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• Preşedintele Parlamentului; 
• Fracţiunile parlamentare; 
• Biroul permanent al Parlamentului; 
• Comisiile permanente sesizate în fond; 
• Secretariatul Parlamentului.  

 
Nu putem constata progrese nici în partea ce ţine organele/instrumentele special prevăzute în vederea 
sporirii transparenţei în procesul decizional parlamentar. Astfel, în virtutea pct. 3.5 lit. a) din Concepţie, 
comisiile permanente ale Parlamentului, în condiţiile prevăzute de Regulamentul Parlamentului, urmau să 
creeze, pe lîngă comisii, consilii permanente de experţi din componenţa reprezentanţilor organizaţiilor 
societăţii civile conform direcţiilor principale de activitate ale comisiilor. Similar perioadelor evaluate 
anterior8, constatăm lipsa pe web site-ul Parlamentului a oricăror informaţii în acest sens. 
 

                                                 
8 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitatea şi aplicare, p. 34. 
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2. Transparenţa lucrărilor Parlamentului 
 

2.1. Şedinţele în plen 
 
Potrivit informaţiilor plasate pe web site-ul Parlamentului9, în perioada evaluată, au avut loc 27 şedinţe 
plenare, inclusiv: 
 
Luna Septembrie Octombrie Noiembrie  Decembrie 
Data şedinţe 26.09.2013 

27.09.2013 
 

03.10.2013 
10.10.2013 
11.10.2013 
17.10.2013 
18.10.2013 
22.10.2013 
24.10.2013 
25.10.2013 
31.10.2013 
 

01.11.2013 
07.11.2013 
14.11.2013 
15.11.2013 
21.11.2013 
22.11.2013 
 

05.12.2013 
06.12.2013 
11.12.2013 
12.12.2013 
13.12.2013 
17.12.2013 
19.12.2013 
20.12.2013 
23.12.2013 
24.12.2013 

Număr şedinţe 2 9 6 10 
 
Pe web site-ul Parlamentului este plasată ordinea de zi a tuturor şedinţelor. 
 
În partea ce ţine de stenograme, pe web site-ul Parlamentului sînt plasate stenograme ale 8 (30 %) din 27 
şedinţe plenare.10  
 

 
 
Astfel, la acest capitol, în comparaţie cu perioadele evaluate anterior11, putem constata un regres, pentru 
sesiunea de toamnă 2012 - toate stenogramele şedinţelor plenare fiind disponibile web, iar, pentru 
perioada 01.01.2013-30.06.2013 – fiind disponibile stenograme ale 29 (91 %) din 32 şedinţe plenare.  
                                                 
9 http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedin%c5%a3eplenare/tabid/128/language/ro-RO/Default.aspx  
10 Sînt disponibile stenogramele şedinţelor plenare din 26.09.2013, 27.09.2013, 03.10.2013, 10.10.2013, 11.10.2013, 
17.10.2013, 22.10.2013, 24.10.2013. 
11 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 18.  

http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedin%c5%a3eplenare/tabid/128/language/ro-RO/Default.aspx
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Similar sesiunii de toamnă 2012, dar şi perioadei 01.01.2013-30.06.2013, web site-ul Parlamentului nu 
conţine înregistrările video şi audio ale şedinţelor plenare care au avut loc în perioada evaluată. 

2.2. Procedura legislativă şi de vot 
 
Pentru perioada evaluată, pe web site-ul Parlamentului, sînt plasate 154 proiecte înregistrate, dintre care: 3 
(2 %) – au fost retrase; 3 (2 %) – au fost respinse; 82 (53 %) – au fost adoptate; 66 (43 %) – rămîn în 
examinare (anexa nr. 1 la prezentul studiu). 
 

 
 
Au fost retrase următoarele proiecte de acte legislative: 
 
Nr. Titlu Autor 
410 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii 

Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, 33) 
Deputat 

403 Proiectul hotărîrii privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului Deputaţi 
394 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului „Consolidarea capacității Curții de 
Conturi a Republicii Moldova” 

Guvern 

 
Au fost respinse următoarele proiecte de acte legislative: 
 
Nr. Titlu Autor 
404 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Deputaţi 
396 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Deputaţi 
387 Proiectul hotărîrii pe marginea audierilor privind emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor S.A. 

”Banca de Economii” și privind concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău”  
Deputaţi 

 
Prezumînd înregistrarea tuturor proiectelor în condiţiile Instrucţiunii (secţiunea a 2-a, capitolul II), constatăm 
indisponibilitatea, pe web site-ul Parlamentului, a 2 proiecte (nr. nr. 537 şi 535), ceea ce constituie 1 % din 
cele 156 de proiecte care trebuiau să se regăsească web. Pentru comparaţie12, pentru perioada 

                                                 
12 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitatea şi aplicare, p. 20. 



11 
 

01.01.2003-30.06.2013, am constatat lipsa a 5 proiecte, ceea ce constituie 2 % din cele 289 de proiecte 
care trebuiau să se regăsească pe web site-ul Parlamentului. Astfel, în ce priveşte plasarea web a 
proiectelor, constatăm un anumit progres.  
 
Din cele 82 proiecte adoptate (anexa nr. 2 la prezentul studiu): 55 (67 %) au fost iniţiate de deputaţi 
(deputat sau grup de deputaţi);  24 (29 %) – de Guvern; 3 (4 %) – de Preşedintele RM. 
 

 
 
Din cele 82 proiecte adoptate: 48 (41 %) – sînt proiecte de legi; 34 (59 %) – proiecte de hotărîri ale 
Parlamentului.   
 

 
 
Prezumînd întocmirea fişei web pentru fiecare proiect potrivit rezoluţiei Preşedintelui Parlamentului, 
constatăm disponibilitatea tuturor documentelor adiţionale anunţate web în privinţa a 4 (5 %) proiecte, toate 
fiind proiecte de hotărîri ale Parlamentului, din cele 82 adoptate, şi anume: 
 

Nr. Titlu Autor CPSF 
500 Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației 

Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre 
ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 

Deputaţi CPEIE 

456 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.3 din 12.01.2011 Deputat CJNI 
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privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale 
Parlamentului 

453 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11.01.2011 privind 
componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3) 

Deputat CJNI 

383 Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Parlamentului nr.34 din 
25.02.2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale 
Parlamentului 

Deputat CJNI 

 
Pentru comparaţie13, pentru perioada 27.09.2012-31.12.2012, s-a constatat disponibilitatea tuturor 
documentelor adiţionale anunţate web în privinţa a 5 (5 %) proiecte din 102 adoptate, iar pentru perioada 
01.01.2013-30.06.2013 – în privinţa a 11 (9 %) proiecte din 119 proiecte adoptate. Astfel, la acest capitol, 
pentru perioada evaluată, constatăm o involuţie.  
 
Pentru perioada evaluată, în privinţa celorlalte 78 proiecte adoptate, pornind de la specificul acestora 
(caracter normativ/nenormativ), remarcăm indisponibilitatea: 
 

• avizelor comisiilor (al unei sau mai multor comisii) – pentru 61 proiecte;  
• raportului CNA – pentru 32 proiecte; 
• avizului Guvernului – pentru 30 proiecte; 
• versiunii finale a proiectului – pentru 27 proiecte; 
• avizului DGJ – pentru 13 proiecte; 
• textului proiectului în limba rusă – pentru 12 proiecte; 
• raportului (coraportului) CPSF – pentru 11 proiecte; 
• notei informative – pentru 8 proiecte. 

 

 
 
Pentru comparaţie14, şi pentru perioada 27.09.2012-31.12.2012, dar şi pentru perioada 01.01.2013-
30.06.2013, în cele mai multe cazuri - rămîneau indisponibile avizele comisiilor parlamentare permanente.  
 
La general, lipsa avizelor comisiilor parlamentare permanente, precum şi lipsa altor documente adiţionale, 
ar putea fi determinate şi de celeritatea, nu totdeauna justificată, cu care Parlamentul obişnuieşte să 
examineze proiectele. Astfel, nu numai publicul, dar şi comisiile parlamentare permanente, Centrul Naţional 

                                                 
13 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 19, 20.  
14 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 20-21. 
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Anticorupţie, Guvernul, Secretariatul Parlamentului (DGJ) nu reuşesc să-şi expună opinia asupra 
proiectului.  
 
Mai mult, în atare condiţii, nici comisia permanentă sesizată în fond nu poate fi eficientă. Graba cu care se 
dezbat proiectele ar putea să determine şi indisponibilitatea sintezei amendamentelor, propunerilor şi 
obiecţiilor, care, în virtutea pct. 3.1.11 din Instrucţiune, trebuie să fie întocmită de consultantul comisiei 
permanente responsabil de proiectul de act legislativ şi de raport, împreună cu deputatul raportor, şi trebuie 
să includă rezultatele examinării obiecţiilor şi propunerilor fracţiunilor parlamentare, ale comisiilor 
permanente, ale deputaţilor, ale DGJ, ale Guvernului, ale altor autorităţi solicitate, precum şi cele obţinute 
în cadrul consultărilor publice. Pentru perioada evaluată, atestăm sinteza amendamentelor, propunerilor şi 
obiecţiilor in materialele adiţionale la 11 din 48 proiecte de legi, şi anume: 
 
Nr. Titlu CPSF 
518 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind 

indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 
(art.1, 2, 4, ș.a.) 

CPSSF 

491 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la 
antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.3, 7, 8, 
13, 131; ș.a.)  

CEBF 

490 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 CPSSF 
489 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 CPSSF 
488 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014  CEBF 
454 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437) 
CJNI 

437 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova 
nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.291'1, 291'2, 291'3, ș.a.) 

CJNI 
CSNAOP 

431 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat 
prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 

CJNI 

425 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la 
statutul judecătorului – art.6, 8, 9, ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – 
art.22'1; Codul penal – art.55, 64, 98 ș.a.; ș.a.) 

CJNI 

424 Proiectul legii privind testarea integrității profesionale  CJNI 
422 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la 

statutul judecătorului – art.26, 32, 32'1, ș.a.; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – 
art.46'1, 48)  

CPSSF 
CJNI 

 
În acest sens, totuşi, putem constata un anumit progres, pentru perioada 27.09.2012-31.12.2012 fiind 
disponibile sinteze la 5 proiecte din 6615, iar pentru perioada 01.01.2013-30.06.2013 – la 6 din 64 
proiecte16.  
 
Cu referire la proiectele de acte legislative înaintate de către Guvern şi Preşedintele RM, un anumit progres 
putem constata în partea ce ţine de disponibilitatea sintezei propunerilor şi obiecţiilor asupra proiectelor, 
precum şi a avizelor ministerelor interesate. Pentru perioada evaluată, se atestă: sinteza - în cazul al 8 
proiecte (nr. nr. 487, 484, 474, 469, 425, 424, 412, 391), avizele ministerelor interesate – în cazul al 18 
proiecte (nr. nr. 523, 519, 517, 491, 490, 489, 488, 484, 475, 474, 473, 469, 437, 413, 412, 411, 408, 407) 
din numărul total de 27 proiecte înaintate de către Guvern şi Preşedintele RM. Pentru perioada evaluată 
anterior, perioada 01.01.2013-30.06.2013, sinteza se regăsea în cazul al 3 proiecte, iar avizele - asupra 11 
proiecte din 28 proiecte înainte de către Guvern şi Preşedintele RM.17  
 
                                                 
15 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 19. 
16 Ibidem, p. 21. 
17 Ibidem. 
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O problemă rămîne transparenţa insuficientă în procedurile de numiri. Pentru perioada evaluată, atestăm 3 
proiecte de hotărîri ale Parlamentului privind numirea/desemnarea în funcţii, şi anume: 
 
Nr. Titlu Autor CPSF 

536 Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de 
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

Deputat CJNI 

531 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii 

Deputaţi CEBF 

530 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al 
Procurorilor 

Deputaţi CJNI 

 
În conformitate cu pct. 2.1.7 din Instrucţiune, proiectele de hotărîri cu caracter individual şi alte hotărîri care 
nu conţin norme de drept se depun în Parlament, obligatoriu, împreună cu următoarele acte:  

 
• adresa de înaintare a iniţiativei legislative de către iniţiator;  
• actul de aprobare a proiectului de hotărîre, după caz; proiectul de hotărîre;  
• nota informativă la proiectul de hotărîre, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 780-XV 

din 27.12.2001 privind actele legislative.  
 
Suplimentar, pentru iniţiativele privind desemnarea sau numirea candidaţilor pentru anumite funcţii, 
materialele adiţionale trebuie să cuprindă:  
 

• actele prevăzute de legislaţie (copiile actelor de studii, cererea/declaraţia privind acordul persoanei 
de a fi ales/desemnat/numit, curriculum vitae, certificatul medical, declaraţia cu privire la venituri şi 
proprietate, lista de subscripţie şi, după caz, alte documente necesare);  

• propunerea de alegere/numire/desemnare în funcţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
aflate cub controlul Parlamentului;  

• rezultatele concursului sau selecţiei;  
• raportul privind corespunderea pentru funcţia respectivă;  
• avizul comisiei de profil, precum şi alte acte necesare pentru fiecare funcţie.   

 
În pofida acestor prevederi, cele trei proiecte de numire/desemnare în funcţii, nu conţin decît: 

• proiectul hotărîrii (în cazul tuturor proiectelor); 
• rezultatele concursului/selecţiei (în cazul proiectelor nr. 531 şi nr. 530); 
• CV-ul unui candidat, deşi au fost preselectaţi 3 candidaţi (în cazul proiectului nr. 530).   

 
Mai mult, pentru proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de administraţie 
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 536), este de remarcat că acesta se 
regăseşte în agenda şedinţei plenare din 23.12.201418, deşi proiectul este înregistrat la 24.12.2014. Cu 
referire la acelaşi proiect, mai menţionăm lipsa pe web site-ul Parlamentului a raportului CJNI. Reiterăm 
prevederile art. 92 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului - chestiunea cu privire la alegere, numire sau 
propunerile pentru numirea în funcţie a persoanelor oficiale de stat se supun dezbaterii Parlamentului după 
prezentarea raportului CJNI.  
 
O altă problemă continuă să constituie indisponibilitatea materialelor adiţionale procesului de exercitare a 
funcţiilor de control. Astfel, în perioada evaluată, a fost supus examinării şi adoptării proiectul hotărîrii cu 
privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova (proiect nr. 
443), raportul propriu-zis al Consiliului rămînînd indisponibil pe web.  

                                                 
18http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedin%c5%a3eplenare/tabid/128/SittingId/1344/language/r
o-RO/Default.aspx 
 

http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedin%c5%a3eplenare/tabid/128/SittingId/1344/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedin%c5%a3eplenare/tabid/128/SittingId/1344/language/ro-RO/Default.aspx
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Totodată, continuă să rămînă indisponibile avizele Guvernului (avizul Ministerului Finanţelor) la proiectele 
de hotărîri ale Parlamentului privind aprobarea bugetelor unor autorităţi. În perioada evaluată, atestăm 
următoarele proiecte în acest sens: 
 
Nr. Titlu Autor CPSF 

498 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 Deputaţi CEBF 
497 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare 

în Energetică pe anul 2014 
496 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 

2014 
495 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate 

pe anul 2014 
494 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare pe anul 2014 
493 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 
492 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 
 
Această situaţie se atestă, în pofida unor reglementări exprese privind obligativitatea coordonării în prealabil al 
bugetelor cu Guvernul (Ministerul Finanţelor). Cu titlu de exemplu – art. 24 din Codul electoral prescrie că Comisia 
Electorală Centrală prezintă anual Parlamentului, pînă la data de 1 octombrie, propunerea privind 
includerea în bugetul de stat a cheltuielilor legate de funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor, inclusiv 
pentru activităţile pe care preconizează să le desfăşoare pe parcursul următorului an bugetar, însoţită de 
avizul Ministerului Finanţelor.  
 
Mai mult, nici proiectul hotărîrii cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2014 (proiect nr. 384) nu este 
însoţit, pe web site-ul Parlamentului, de avizul Guvernului, deşi, în condiţiile art. 150 alin. (1) din 
Regulamentul Parlamentului, Parlamentul trebuia să aprobe bugetul anual propriu pentru anul bugetar 
următor pînă la data de 1 iulie a anului în curs, cu avizarea prealabilă a Guvernului. De altfel, remarcăm 
întîrzierea cu care a aprobat Parlamentul propriul buget, proiectul în acest sens fiind înregistrat la 02 
octombrie 2013 şi adoptat la 12 decembrie 2013. Mai mult, cu referinţă la acelaşi proiect, menţionăm 
indisponibilitatea notei de fundamentare, în pofida prevederilor art. 13 alin. (1) lit. l) din Regulamentul 
Parlamentului, care prescrie atribuţia Biroului permanent al Parlamentului de a elabora proiectul bugetului 
Parlamentului şi de a-l prezenta Parlamentului spre aprobare împreună cu o notă de fundamentare.     
 
La general, înaintarea, examinarea şi adoptarea defectuoasă a proiectelor de acte legislative ce ţin de 
buget, rămîne o gravă problemă. Chiar şi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 (nr. 488 din 
03.12.2013) a fost prezentat Parlamentului cu întîrzieri esenţiale. Or, în virtutea art. 15 alin. (3) din Legea 
nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Guvernul trebuia să prezinte 
Parlamentului proiectul legii bugetare anuale pînă la 01 octombrie 2013. 
 
Şi mai grave încălcări ale procedurilor prestabilite se atestă la înaintarea, examinarea şi adoptarea 
proiectelor de legi pentru modificarea şi completarea legilor bugetare anuale. Cu titlu de exemplu, în 
perioada evaluată, au fost examinate şi adoptate 4 proiecte de acte legislative înaintate în acest sens de 
deputaţi, şi anume: 
 

Nr. Titlu 
485 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 

02.11.2012 (anexa nr.6) 
400 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.12 (anexa nr.6) 
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406 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 
02.11.2012 (anexa nr.6) 

464 Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 
02.11.2012 

 
În privinţa tuturor acestor proiecte remarcăm indisponibilitatea avizului pozitiv al Guvernului. În cazul în 
care proiectele nu au fost avizate pozitiv de către Guvern, acestea pot fi contestate sub aspect de 
constituţionalitate, în sensul art. 73 şi art. 131 din Constituţia RM, interpretate prin prisma Hotărîrilor Curţii 
Constituţionale nr. 19 din 29.04.1999 şi nr. 29 din 22.05.2001.  
  
În ce priveşte transparenţa procedurii de vot, nu putem constata careva progrese şi reţinem constatările, 
dar şi recomandările pentru perioadele evaluate anterior19. Înregistrarea electronică a prezenţei deputaţilor 
la şedinţele în plen şi implementarea sistemului de vot electronic vor exclude orice tentaţie de a reexamina 
(revoca) nejustificat un act adoptat şi intrat în vigoare. Reamintim Hotărîrea Parlamentului nr. 104 din 
03.05.2013 cu privire la abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 81 din 18.04.2013 privind numirea în funcţie 
de Procuror General, ulterior Hotărîrea Parlamentului nr. 104 din 03.05.2013 fiind declarată 
neconstituţională prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 8 din 20.05.2013. 
 

                                                 
19 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 22-23.  
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3. Transparenţa activităţii organelor de lucru ale Parlamentului 
 

3.1. Biroul permanent al Parlamentului 
 
În comparaţie cu perioada evaluată anterior20, nu putem constata careva progrese în partea ce ţine de 
transparenţa Biroului permanent al Parlamentului.  
 
Biroul permanent rămîne a fi cel mai netransparent organ de lucru al Parlamentului. Modulul „Şedinţe ale 
Biroului permanent” de pe web site-ul Parlamentului rămîne nefuncţional. Parlamentul, în acest sens, nu 
furnizează nici careva informaţii generalizate. 
 
Unicele informaţii oferite publicului rămîn anunţurile privind convocarea şedinţelor Biroului. Pentru perioada 
evaluată, pe web site-ul Parlamentului, la modulul „Ştiri”, sînt anunţate şedinţele Biroului permanent din: 
 

• 09 octombrie 2013; 
• 16 octombrie 2013; 
• 23 octombrie 2013; 
• 13 noiembrie, 2013.  

 

3.2. Comisiile parlamentare permanente 
 
Potrivit web site-ului Parlamentului21, în perioada evaluată, au avut loc 124 şedinţe ale comisiilor 
parlamentare permanente. 
 
CPP Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total: 
CAPDR - 4 3 3 10 
CAIA - 6 3 3 12 
CCECTSMM - 5 3 3 11 
CDORI - 5 2 3 10 
CEBF 1 6 5 4 16 
CJNI 1 6 3 9 19 
CMSC - 5 4 2 11 
CPEIE - 5 4 3 12 
CPSSF - 5 4 4 13 
CSNAOP - 4 3 3 10 
Total: 2 51 34 37 124 
 
Pe web site-ul Parlamentului sînt plasate agendele şedinţelor comisiilor parlamentare permanente, acestea 
fiind, ca şi pentru perioadele evaluate anterior22, unica informaţie furnizată privind şedinţele.  
 
 

                                                 
20 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 24.  
21 http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedintecomisiilor/tabid/130/language/ro-RO/Default.aspx 
22 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 24.  

http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%c5%9eedintecomisiilor/tabid/130/language/ro-RO/Default.aspx
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4. Valorificarea de către Parlament a mecanismelor de cooperare 
cu societatea civilă 
 

4.1. Consultarea permanentă 
 
În condiţiile pct. 3.5 lit. b) din Concepţie, prin consultare permanentă se înţelege punerea la dispoziţia 
societăţii civile de către Parlament a proiectelor de acte legislative, în acest scop, proiectele fiind plasate pe 
web site-ul Parlamentului. Termenul oferit de către Parlament pentru consultare permanentă, în virtutea 
pct. 4.3.1 din Concepţie, este de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectelor de acte legislative pe web 
site. Concepţia nu prevede termene specifice unor sau altor categorii de proiecte de acte legislative. Astfel, 
termenul de 15 zile lucrătoare este unic pentru toate categoriile de acte legislative.  
 
Referitor la respectarea termenului de consultare permanentă a proiectelor, pentru perioada evaluată, 
constatăm nerespectarea acestuia în cazul al 69 (84 %) proiecte din cele 82 de proiecte adoptate. 
Totodată, remarcăm, că 5 proiecte din cele 69 proiecte au fost dezbătute şi adoptate în ziua înregistrării.23 
 

 
 
Astfel, la acest capitol, în comparaţie cu perioadele evaluate anterior24, constatăm un regres constant, 
pentru perioada 27.09.2012-31.12.2012, termenul de consultare permanentă fiind încălcat în cazul al 64 %, 
iar pentru perioada 01.01.2013-30.06.2013 – în cazul al 70 % de proiecte. 
 
Termenul de consultare a fost respectat în cazul următoarelor proiecte de acte legislative: 
 
Nr. Titlu Autor CPSF 

484 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperare 
în domeniul dezvoltării 

Guvern CPEIE 

469 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și 
Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului 

Preşedinte CPEIE 

                                                 
23 Termenul de 15 zile lucrătoare destinat consultării permanente, pornind de la pct. 4.3.1 din Concepţie, ar trebui calculat din 
ziua lucrătoare următoare zilei plasării proiectului pe web site-ul Parlamentului. Web site-ul Parlamentului nu ne permite să 
stabilim data plasării proiectului, motiv pentru care termenul a fost calculat din ziua lucrătoare următoare zilei înregistrării 
proiectului.  
24 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 20, 21.   



19 
 

”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova” 
462 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea 

Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii 
corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene 

Guvern CPEIE 

455 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului de procedură penală 
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.431, 432, 433, 434) 

Deputaţi CJNI 

454 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală 
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437) 

Deputaţi CJNI 

450 Proiectul hotărîrii privind declararea anului 2014 – Anul participanților la 
acțiunile militare pe teritoriul altor state 

Deputat CCECTSMM 

449 Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii 
Moldova 

Deputaţi CJNI 

445 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 
24.04.1997 (art.96, 101'2) 

Deputaţi CEBF 

427 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 
24.04.1997 (art.20, 90'1) 

Deputaţi CEBF 

411 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova 
și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Integrarea 
copiilor cu dezabilități în școlile generale” 

Preşedinte CPEIE 

405 Proiectul legii privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII 
din 24.04.1997 

Deputaţi CEBF 

392 Proiectul hotărîrii privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și 
a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței 

Deputaţi CEBF 

384 Proiectul hotărîrii cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2014 Deputaţi 
(Biroul 
permanent) 

CEBF 

 
Celeritatea, cu care Parlamentul examinează proiectele de acte legislative, nu poate să nu descurajeze 
participarea publică. Cu titlu de exemplu: la 21 noiembrie 2013, Parlamentul a modificat Legea nr. 947 din 
19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi Legea nr. 294 din 25.12.2008 cu privire la 
Procuratură,  prevăzîndu-se numirea de către Parlament a 3 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 
(în continuare – CSM) şi a 3 membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul profesorilor de 
drept titulari în urma concursului public, organizat de CJNI. Urmare a concursului desfăşurat, la 24 
decembrie 2013, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 342 şi Hotărîrea Parlamentului nr. 341, au fost aleşi 
candidaţii selectaţi. Cu certitudine, CSM şi CSP au un rol esenţial în asigurarea integrităţii sectorului 
justiţiei. Este de apreciat intenţia Legislativului de a alege membrii CSM şi CSP urmare a concursului, deşi 
respectivele proiecte de legi, dar şi de hotărîri, au fost examinate cu încălcarea termenului de consultare 
permanentă. Totuşi, eventuala buna intenţie a fost compromisă şi mai mult de celeritatea cu care s-au pus 
în exerciţiu procedurile. Bunăoară, Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru selectarea candidaţilor la funcţia de membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari a fost 
adoptat la 06 decembrie 2013, tot atunci fiind anunţat concursul propriu-zis şi fiind oferit termenul  09 -
16.12.2013 pentru depunerea dosarelor; la 17 decembrie 2013 a fost publicată lista persoanelor care au 
depus dosarele, CV-urile acestora şi hotărîrea cu privire la candidaţii admişi şi invitaţi pentru interviu; la 19 
decembrie 2013 au avut loc interviurile propriu-zise, tot atunci, după o neîndelungată deliberare, fiind 
anunţaţi candidaţii selectaţi, fără a se prezenta motivele pentru care s-a dat preferinţă acestora şi nu altora.  
 

4.2. Consultarea ad-hoc 
 
Pe web site-ul Parlamentului, pentru perioada evaluată, sînt plasate 10 anunţuri privind organizarea 
consultărilor publice, şi anume: 
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Data anunţ Data 
eveniment 

Iniţiator Proiect (subiect) consultat Informaţii 
pentru 
relaţii 

Modalitate 
consultare 

04.12.2013 
 

10.12.2013 CEBF Proiectul Politicii bugetar-fiscale 
pentru anul 2014 

e-mail 
 

Şedinţă 
publică 

18.11.2013 20.11.2013 CPSSF 
CCECTSMM 

Implementarea programelor de 
dezinstituționalizare și a celor de 
educație incluzivă 

- Audieri publice 
în cadrul unei 
ședințe 
comune a 
CPSSF şi 
CCECTSMM 

12.11.2013 21.11.2013 CEBF Îmbunătățirea legislației cu privire la 
asigurarea obligatorie de răspundere 
civilă auto, în contextul solicitărilor 
venite de la transportatori și 
automobiliști în legătură cu certificatul 
de asigurare ”Cartea Verde” 

- Consultări 
publice în 
cadrul şedinţei 
grupului de 
lucru 

12.11.2013 
 

19.11.2013 Vicepreședinte 
Parlament și 
Președinte 
CEBF 

Politica bugetar-fiscală și cea vamală 
pentru anul 2014 și perfecționarea 
legislației în domeniul 
antreprenoriatului 

e-mail  Consultări 
publice  

06.11.2013 
 

12.11.2013 CPSSF Reformarea sistemului de pensii în 
Republica Moldova 

- Audieri publice 

11.10.2013 
 

16.10.2013 CMSC Proiect de lege pentru completarea 
art. 20 din Legea nr. 1347-XIII din 
09.10.1997 privind deșeurile de 
producție și menajere (proiect nr. 
2340 din 16.10.2012) 

- Audieri publice 

11.10.2013 
 

15.10.2013 CDORI Proiect de lege cu privire la Avocatul 
poporului (proiect nr. 371 din 
18.09.2013) 

- Dezbateri 
publice 

10.10.2013 
 

15.10.2013 CCECTSMM Proiect de lege pentru modificarea și 
completarea Legii învățămîntului nr. 
547-XIII din 21.07.1995 (proiect nr. 
313 din 08.07.2013) 

- Audieri publice 
(pentru lectura 
a II-a) 

02.10.2013 
 

08.10.2013 CEBF Proiect de lege cu privire la locuințe 
(proiect nr. 352 din 02.09.2013); 
Proiect de lege privind performanța 
energetică a clădirilor (proiect nr. 356 
din 04.09.2013) 

telefon 
 

Consultare în 
cadrul şedinţei 
grupului de 
lucru 

02.10.2013 
 

08.10.2013 CEBF Proiect de lege privind fondurile de 
pensii facultative (proiect nr. 259 din 
14.06.2013) 

telefon 
 

Şedinţa 
grupului de 
lucru 

 
Referitor la anunţuri, menţinem constatări, în parte – similare constatărilor pentru perioadele evaluate 
anterior25, şi anume: 
 

• acestea sînt plasate la modulul „Ştiri”, astfel pierzîndu-se printre anunţurile privind agendele 
protocolare şi participarea oficialilor la diferite evenimente;  

• termenul între data publicării anunţului şi data evenimentului, pentru buna parte a anunţurilor, este 
prea restrîns pentru a încuraja publicul să contribuie efectiv la dezbaterea subiectelor. De altfel, în 
sensul pct. 4.3.5.lit. a) din Concepţie, organizaţiile societăţii civile urmează a fi anunţate despre 
data convocării întrunirilor, în cazul întrunirilor ad-hoc – cu cel puţin 10 zile înainte; 

                                                 
25 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 26.   
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• terminologia utilizată pentru anunţarea modalităţilor de consultare este confuză pornind de la 
confuziile, cu referire specială la noţiunea de audieri publice, între terminologia cu care operează 
Legea nr. 239/2008 şi terminologia utilizată de Concepţie; 

• în şase din 10 anunţuri nu sînt specificate careva informaţii de contact; 
• în toate cazurile – nu este indicat numele persoanei responsabile nemijlocit de eveniment. 

 

4.3. Urmărirea contribuţiilor publicului 
 
Similar perioadelor evaluate anterior26, constatăm că Parlamentul nu urmăreşte contribuţiile publicului.  
 
În sensul pct. 1.3 din Instrucţiune, rapoartele comisiei parlamentare sesizate în fond trebuie să cuprindă 
totalitatea obiecţiilor şi propunerilor înaintate şi de societatea civilă. În mod practic, pentru perioada 
evaluată, rapoartele nu conţin careva menţiuni în acest sens. 
 
Astfel de menţiuni nu se conţin nici în sintezele amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor, deşi, potrivit 
pct. 3.1.11 din Instrucţiune, acestea trebuie să includă obiecţiile şi propunerile obţinute în cadrul 
consultărilor publice. 
 
Pentru perioada evaluată, anumite menţiuni privind societatea civilă se conţin în notele informative la 5 
proiecte de acte legislative, toate fiind depuse de Guvern, şi anume: 
 

Nr. Titlu 
507 Proiectul legii pentru modificarea unor acte (Codul penal – art.98, 104'1; Codul de executare – art.174, 

291'1) 
487 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională 

a Moldovei – art.11, 26; Legea contenciosului administrativ - art.11, 21, 23; ș.a.) 
425 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul 

judecătorului – art.6, 8, 9, ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.22'1; Codul penal 
– art.55, 64, 98 ș.a.; ș.a.) 

424 Proiectul legii privind testarea integrității profesionale 
422 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul 

judecătorului – art.26, 32, 32'1, ș.a.; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46'1, 48) 

 
În notele informative privind aceste proiecte, fie găsim menţiunea sumară că proiectele au fost consultate 
cu societate civilă (fără a se da careva detalii), fie găsim menţiunea generală că proiectul, în vederea 
asigurării transparenţei în procesul decizional, a fost plasat pe web site-ul autorului nemijlocit, fie găsim 
referinţe la un studiu elaborat de o organizaţie non-guvernamentală.  
 
În conformitate cu pct. 3.6.4 din Instrucţiune, pe web site-ul Parlamentului urmează să fie plasate 
informaţiile cu privire la:  
 

• regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi participare la procesul de examinare 
şi adoptare a actelor legislative; 

• proiectele de acte legislative şi materialele conexe acestora; 
• rezultatele consultării publice (procesele-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza 

recomandărilor); 
• alte informaţii.  

                                                 
26 Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi legale, aplicabilitate şi aplicare, p. 27-32.   
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În pofida acestor prevederi, continuă să rămînă indisponibile web procesele-verbale privind contribuţia 
părţilor interesate, dar şi sinteza recomandărilor.  
 
Pentru perioada evaluată, pe web site-ul Parlamentului, unica informaţie disponibilă, care s-ar referi la 
anumite rezultate ale audierilor publice, este comunicatul de presă, din 14.11.2013, privind modul în care s-
au desfăşurat audierile publice pe marginea reformării sistemului de pensii în Republica Moldova.27 În 
partea ce ţine de reprezentanţi ai societăţii civile, se menţionează, în exclusivitate, disponibilitatea 
confirmată de către aceştia de a participa la realizarea studiului de fezabilitate a sistemului de pensii. 
 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 
La general, pentru perioada evaluată, nu putem constata progrese esenţiale în partea ce ţine de asigurarea 
transparenţei în procesul decizional parlamentar. 
 
Prevederile legale în domeniu, cu referinţă la Parlament, rămîn defectuoase şi continuă să fie dispersate în 
mai multe acte normative.  
 
Deşi este instituit un anumit cadru instituţional, acesta nu pare să contribuie efectiv la sporirea 
transparenţei în procesul decizional parlamentar. Totodată, rămîn nevalorificate consiliile de experţi. 
 
În partea ce ţine de transparenţa lucrărilor Parlamentului, atestăm o creştere a numărului de stenograme 
indisponibile web ale şedinţelor plenare. Totodată, rămîn indisponibile înregistrările video şi audio ale 
şedinţelor.  
 
Cu referire la procedura legislativă, apreciem progresele, chiar dacă acestea nu sînt esenţiale, în partea ce 
ţine de plasarea proiectelor de acte legislative, sintezelor (amendamentelor, propunerilor, obiecţiilor) şi 
avizelor ministerelor pe web site-ul Parlamentului.  
 
Totuşi, constatăm o anumită involuţie în partea ce ţine de numărul de proiecte de acte legislative, pentru 
care putem atesta disponibilitatea tuturor documentelor adiţionale anunţate web, în multiple cazuri rămînînd 
indisponibile avizele comisiilor, raportul CNA, avizul Guvernului, versiunea finală a proiectului, avizul DGJ, 
textul proiectului în limba rusă, raportul (coraportul) CPSF, nota informativă.  
 
Rămîne insuficientă transparenţa decizională în procedurile de numiri, precum şi în procesul de exercitare 
de către Parlament a funcţiilor de control.  
 
La fel, rămîn indisponibile avizele Guvernului (avizul Ministerului Finanţelor) la proiectele de hotărîri ale 
Parlamentului privind aprobarea bugetelor unor autorităţi. Mai mult, nici proiectul hotărîrii cu privire la 
bugetul Parlamentului pentru anul 2014 nu este însoţit, pe web site-ul Parlamentului, de avizul Guvernului. 
Totodată, remarcăm întîrzierea cu care Parlamentul a aprobat propriul buget, precum şi lipsa notei de 
fundamentare.  
 
La general, înaintarea, examinarea şi adoptarea defectuoasă a proiectelor de acte legislative ce ţin de 
buget rămîne o gravă problemă. Şi mai gravă este încălcarea procedurilor prestabilite la înaintarea, 
examinarea şi adoptarea proiectelor de legi pentru modificarea şi completarea legilor bugetare anuale.  
 
Starea de fapt în partea ce ţine de transparenţa procedurii de vot nu a evoluat.   

                                                 
27 http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/1303/Page/9/language/ro-RO/Default.aspx  

http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/1303/Page/9/language/ro-RO/Default.aspx
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Cu referire la organele de lucru, Biroul permanent al Parlamentului rămîne a fi cel mai netransparent organ, 
unica informaţie furnizată rămînînd anunţurile privind convocarea şedinţelor acestuia.  
 
Nu a sporit nici transparenţa comisiilor parlamentare permanente, agendele şedinţelor fiind unicele 
informaţii furnizate în acest sens.  
 
În partea ce ţine de valorificarea de către Parlament a mecanismelor de cooperare cu societatea civilă, 
constatăm creşterea numărului de proiecte examinate cu încălcarea termenului de consultare permanentă. 
Celeritatea, cu care Parlamentul examinează proiectele de acte legislative, nu poate să nu descurajeze 
participarea publică, determinînd şi lipsa avizelor comisiilor, lipsa raportului CNA, lipsa avizului Guvernului, 
lipsa avizului DGJ, lipsa raportului (coraportului) CPSF. 
 
Apreciind efortul Parlamentului în organizarea consultărilor publice, acesta nu este de natură să convingă 
că antrenarea publicului în procesul decizional parlamentar a devenit o practică real afirmată.  
 
Această percepţie se datorează şi neurmăririi de către Parlament a contribuţiilor publicului. În mod practic, 
pentru perioada evaluată, sintezele amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor, precum şi rapoartele 
CPSF, nu includ rezultatele consultărilor publice. Totodată, rămîn indisponibile web procesele-verbale 
privind contribuţia părţilor interesate, Parlamentul nefurnizînd nici rapoarte privind transparenţa în procesul 
decizional. 
 
Pornind de la problemele constatate, acestea fiind similare celor atestate pentru perioadele evaluate 
anterior, reţinem recomandările din studiul „Transparenţa decizională în activitatea Parlamentului: prevederi 
legale, aplicabilitate şi aplicare”, inclusiv:  
 

• îmbunătăţirea cadrului legal (reglementarea mai explicită şi cuprinzătoare în partea ce ţine de: 
formele şi procedurile consultărilor publice; recepţionarea, analiza şi sinteza recomandărilor; 
întocmirea şi publicarea rapoartelor cu privire la transparenţa în procesul decizional; 
responsabilităţile actorilor-cheie; lista exhaustivă a documentelor obligatorii pentru plasare web, 
inclusiv – care ar viza activitatea fracţiunilor parlamentare, Biroului permanent şi comisiilor 
permanente; termene exprese; mecanisme de control etc.);  

• sporirea eforturilor organelor menite să asigure transparenţa în procesul decizional parlamentar 
(înfiinţarea consiliilor de experţi);  

• respectarea exigenţelor procedurii legislative;  
• sporirea transparenţei lucrărilor (asigurarea disponibilităţii web a tuturor stenogramelor şedinţelor în 

plen; plasarea tuturor proiectelor de acte legislative pe web site-ul Parlamentului; asigurarea 
disponibilităţii tuturor materialelor conexe proiectelor; înregistrarea electronică a prezenţei 
deputaţilor în şedinţele plenare; implementarea votului electronic);  

• sporirea transparenţei organelor de lucru ale Parlamentului (plasarea web a informaţiilor privind 
agenda Biroului permanent; plasarea pe web site-ul Parlamentului a hotărîrilor Biroului permanent 
şi proceselor-verbale ale şedinţelor publice ale comisiilor parlamentare permanente);  

• sporirea nivelului de valorificare de către Parlament a mecanismelor de cooperare cu societatea 
civilă (respectarea termenului de consultare permanentă; urmărirea contribuţiilor publicului; 
întocmirea şi publicarea rapoartelor privind transparenţa în procesul decizional parlamentar).    
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Data 
Nr. 
act 
adoptat 

Statut 

1 Proiectul hotărîrii privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului  538 24.12.2013 - Examinare 
2 Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică  
536 24.12.2013 340 Adoptare 

3 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.14, 15, 15'2, 
ș.a.)  

534 24.12.2013 - Examinare 

4 Proiectul legii privind semnătura electronică și documentul electronic  533 23.12.2013 - Examinare 
5 Proiectul hotărîrii cu privire la obținerea acordului Parlamentului pentru cercetarea membrului Curții de Conturi – Gheorghe 

TROCIN în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501  
532 23.12.2013 323 Adoptare 

6 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii  531 20.12.2013 342 Adoptare 
7 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor  530 20.12.2013 341 Adoptare 
8 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele 

de odihnă în R.S.S.Moldova (pct.2)  
529 17.12.2013 307 Adoptare 

9 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.111)  528 17.12.2013 310 Adoptare 
10 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor construcțiilor ilegale și gestionarea 

frauduloasă a terenurilor publice în mun. Chișinău  
527 17.12.2013 - Examinare 

11 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 (art.4)  526 17.12.2013 - Examinare 
12 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.64, 91, 92; Codul de procedură penală – 

art.471; ș.a.)  
525 17.12.2013 - Examinare 

13 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de 
cetățeni (art.8, 10, 13, 15, 18)  

524 17.12.2013 - Examinare 

14 Proiectul legii pentru modificarea articolului VI din Legea nr.51 din 28.03.2013 privind completarea unor acte legislative  523 16.12.2013 333 Adoptare 
15 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.893-XIII din 26.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la constituirea și utilizarea fondului rutier (pct.1, 31, 33)  
522 16.12.2013 319 Adoptare 

16 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102, 125; Codul vamal – art.42, 176, 179, 
187; ș.a.)  

521 14.12.2013 - Examinare 

17 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.8; Codul civil – art.112, 113, 139; ș.a.)  520 14.12.2013 - Examinare 
18 Proiectul legii pentru completarea articolului 2 al Legii fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996  519 13.12.2013 314 Adoptat 
19 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate 518 13.12.2013 332 Adoptare 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Data 
Nr. 
act 
adoptat 

Statut 

temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.1, 2, 4, ș.a.)  
20 Proiectul legii pentru modificarea articolului 561 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat  517 13.12.2013 331 Adoptare 
21 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23.12.2011 (art.22, 23, 25, 27)  516 12.12.2013 - Examinare 
22 Proiectul legii cu privire la arborarea simbolului Crucii creștine în Parlamentul Republicii Moldova  515 12.12.2013 - Examinare 
23 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizațiile de microfinanţare – 

art.7, 9; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)  
514 11.12.2013 - Examinare 

24 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11.01.2011 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent 
al Parlamentului (art.3)  

513 11.12.2013 304 Adoptare 

25 Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice  512 11.12.2013 - Examinare 
26 Proiectul hotărîrii pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.134 din 08.07.2011 cu privire la instituirea Adunării 

Parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polonia  
511 10.12.2013 322 Adoptare 

27 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 
27.02.1998 (Capitolul IV)  

510 10.12.2013 - Examinare 

28 Proiectul legii pentru completarea articolului 6 din Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003  509 10.12.2013 - Examinare 
29 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității 

de întreprinzător (art.2, 3, 7, ș.a.)  
508 09.12.2013 - Examinare 

30 Proiectul legii pentru modificarea unor acte (Codul penal – art.98, 104'1; Codul de executare – art.174, 291'1)  507 06.12.2013 315 Adoptare 
31 Proiectul hotărîrii privind formarea unui grup de lucru  506 06.12.2013 - Examinare 
32 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 

01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.)  
505 06.12.2013 - Examinare 

33 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 8, 15, ș.a.; Legea cu privire la tariful 
vamal – art.28; ș.a.)  

504 05.12.2013 - Examinare 

34 Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi  503 05.12.2013 - Examinare 
35 Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995  502 05.12.2013 - Examinare 
36 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului  501 05.12.2013 - Examinare 
37 Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea 

Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)  
500 04.12.2013 292 Adoptare 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Data 
Nr. 
act 
adoptat 

Statut 

38 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios  499 04.12.2013 296 Adoptat 
39 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014  498 04.12.2013 301 Adoptare 
40 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014  497 04.12.2013 337 Adoptare 
41 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014  496 04.12.2013 336 Adoptare 
42 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014  495 04.12.2013 299 Adoptare 
43 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2014  494 04.12.2013 298 Adoptare 
44 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014  493 04.12.2013 306 Adoptare 
45 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014  492 04.12.2013 297 Adoptare 
46 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 

12; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.3, 7, 8, 13, 131; ș.a.)  
491 03.12.2013 324 Adoptare 

47 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014  490 03.12.2013 330 Adoptare 
48 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014  489 03.12.2013 329 Adoptare 
49 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014  488 03.12.2013 339 Adoptare 
50 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 

26; Legea contenciosului administrativ - art.11, 21, 23; ș.a.)  
487 02.12.2013 343 Adoptare 

51 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației privind siguranța alimentelor  

486 28.11.2013 - Examinare 

52 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6)  485 27.11.2013 293 Adoptat 
53 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și 

condițiile pentru cooperare în domeniul dezvoltării  
484 27.11.2013 317 Adoptare 

54 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu 
privire la publicitate – art.23; ș.a.)  

483 27.11.2013 - Examinare 

55 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.1352, 1353, 1354; Legea cu privire la 
libertatea de exprimare – art.3)  

482 27.11.2013 - Examinare 

56 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative ( Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea privind sistemul 
bugetar și procesul bugetar – art.27)  

481 27.11.2013 - Examinare 

57 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar (art.24, 26)  480 27.11.2013 - Examinare 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Data 
Nr. 
act 
adoptat 

Statut 

58 Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a comisiilor parlamentare  479 26.11.2013 - Examinare 
59 Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor 

Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011  
478 26.11.2013 291 Adoptare 

60 Proiectul legii privind completarea Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice  477 26.11.2013 - Examinare 
61 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381 din 21.11.1997 (art.1, 4, 22, ș.a.)  476 26.11.2013 - Examinare 
62 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.250 din 08.11.2012 

(art.1, 18, 20, ș.a.)  
475 22.11.2013 289 Adoptat 

63 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău  

474 22.11.2013 295 Adoptat 

64 Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr.251 din 08.11.2012 
(art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)  

473 22.11.2013 288 Adoptat 

65 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 
11'1, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 61, 11'1, ș.a.; ș.a.)  

472 22.11.2013 - Examinare 

66 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule 
umane (art.1, 2, 4, ș.a.)  

471 21.11.2013 - Examinare 

67 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; 
Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.)  

470 21.11.2013 - Examinare 

68 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind 
finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”  

469 21.11.2013 309 Adoptare 

69 Proiectul legii privind modificarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.221 din 19.10.2012 (Art.V)  468 20.11.2013 - Examinare 
70 Proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local  467 20.11.2013 - Examinare 
71 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură  466 19.11.2013 281 Adoptat 
72 Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie  465 19.11.2013 - Examinare 
73 Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012  464 19.11.2013 286 Adoptat 
74 Proiectul hotărîrii privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a 

patrimoniului public în anul 2012  
463 19.11.2013 - Examinare 

75 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul 
combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene  

462 18.11.2013 316 Adoptare 
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76 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la 
publicitate – art.13)  

461 15.11.2013 - Examinare 

77 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea 
cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.)  

460 15.11.2013 - Examinare 

78 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția 
socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  

459 15.11.2013 - Examinare 

79 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18.10.2011 între Părțile 
acestuia și Republica Uzbekistan  

458 14.11.2013 - Examinare 

80 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 2, 3, ș.a.)  457 14.11.2013 277 Adoptare 
81 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.3 din 12.01.2011 privind aprobarea componenței nominale a 

comisiilor permanente ale Parlamentului  
456 13.11.2013 284 Adoptare 

82 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 
(art.431, 432, 433, 434)  

455 13.11.2013 311 Adoptare 

83 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 
(art.313, 437)  

454 13.11.2013 311 Adoptare 

84 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11.01.2011 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent 
al Parlamentului (art.3)  

453 13.11.2013 283 Adoptare 

85 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare 
europeană a Republicii Moldova  

452 12.11.2013 274 Adoptare 

86 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 
(art.36, 37, 63, ș.a.)  

451 12.11.2013 - Examinare 

87 Proiectul hotărîrii privind declararea anului 2014 – Anul participanților la acțiunile militare pe teritoriul altor state  450 12.11.2013 334 Adoptare 
88 Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova  449 12.11.2013 318 Adoptare 
89 Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii  448 12.11.2013 280 Adoptat 
90 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice (anexa)  
447 07.11.2013 - Examinare 

91 Proiectul legii privind importul unei autospeciale  446 07.11.2013 279 Adoptat 
92 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2)  445 07.11.2013 324 Adoptare 
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93 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 
(art.312'1, 396)  

444 07.11.2013 - Examinare 

94 Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012  443 07.11.2013 273 Adoptare 
95 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 5, 12'1, 

ș.a.; Codul fiscal – art.24, 21)  
442 07.11.2013 - Examinare 

96 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 
5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.)  

441 06.11.2013 - Examinare 

97 Proiectul legii privind accesul publicului la informația de mediu  440 06.11.2013 - Examinare 
98 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.26; Legea privind 

reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)  
439 06.11.2013 - Examinare 

99 Proiectul legii pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și 
specialităților tradiționale garantate  

438 06.11.2013 - Examinare 

100 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 
(art.291'1, 291'2, 291'3, ș.a.)  

437 05.11.2013 287 Adoptare 

101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 
(art.198, 237, 240, 244, 400)  

436 04.11.2013 - Examinare 

102 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.22, 26'1, 27, 29)  435 01.11.2013 - Examinare 
103 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea apelor – art.45; Codul subsolului – art.63)  434 01.11.2013 - Examinare 
104 Proiectul hotărîrii privind completarea anexelor Hotărîrii Parlamentului nr.99 din 12.05.2011 privind grupurile parlamentare de 

prietenie  
433 01.11.2013 - Examinare 

105 Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2)  432 01.11.2013 - Examinare 
106 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 

02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.)  
431 01.11.2013 294 Adoptare 

107 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71)  430 31.10.2013 - Examinare 
108 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor decesului militarului Copușciu Petru și a 

modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 27.10.2013 care a avut loc în Batalionul de gardă a FA  
429 31.10.2013 - Examinare 

109 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 
(art.25, 30, 32, ș.a.)  

428 31.10.2013 - Examinare 
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110 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 90'1)  427 30.10.2013 324 Adoptare 
111 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament  426 30.10.2013 253 Adoptare 
112 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 8, 9, ș.a.; 

Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.22'1; Codul penal – art.55, 64, 98 ș.a.; ș.a.)  
425 29.10.2013 326 Adoptare 

113 Proiectul legii privind testarea integrității profesionale  424 29.10.2013 325 Adoptare 
114 Proiectul legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor  423 29.10.2013 - Examinare 
115 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.26, 32, 32'1, 

ș.a.; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46'1, 48)  
422 29.10.2013 327 Adoptare 

116 Proiectul legii cu privire la magazinele sociale  421 28.10.2013 - Examinare 
117 Proiectul de lege cu privire la programul de finanțare socială a locuințelor  420 28.10.2013 - Examinare 
118 Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației Parlamentului RM cu privire la importanța Acordului de 

Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize pentru 
cetăţenii moldoveni  

419 25.10.2013 263 Adoptare 

119 Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri 
destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului  

418 25.10.2013 - Examinare 

120 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37)  

417 25.10.2013 324 Adoptare 

121 Proiectul legii pentru modifcarea legii nr.194 din 12.07.2013 privind importul unui autovehicul  416 25.10.2013 265 Adoptat 
122 Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului  415 24.10.2013 327 Adoptare 
123 Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestionării fondului forestier, a zonelor de protecție 

a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a parcurilor  
414 24.10.2013 254 Adoptare 

124 Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2014 – Anul Dumitru Matcovschi  413 23.10.2013 272 Adoptare 
125 Proiectul hotărîrii cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo  412 23.10.2013 268 Adoptare 
126 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind 

Proiectul ”Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale”  
411 23.10.2013 308 Adoptare 

127 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 
30, 32, 33)  

410 23.10.2013 - Retras 

128 Proiectul legii privind completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.24)  409 23.10.2013 - Examinare 
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129 Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 al Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social  408 22.10.2013 266 Adoptat 
130 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la 

fertilizanți – art.21, anexele nr.2 și nr.3; Legea viei și vinului – art.9; ș.a.)  
407 21.10.2013 249 Adoptat 

131 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6)  406 18.10.2013 277 Adoptat 
132 Proiectul legii privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997  405 18.10.2013 324 Adoptat 
133 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului  404 17.10.2013 - Respins 
134 Proiectul hotărîrii privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului  403 17.10.2013 - Retras 
135 Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Parlamentului nr.199 din 12.07.2012 privind alegerea unor membri 

supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului  
402 16.10.2013 238 Adoptare 

136 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului  401 16.10.2013 237 Adoptare 
137 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.12 (anexa nr.6)  400 15.10.2013 259 Adoptat 
138 Proiectul legii privind importul unor unități de transport  399 11.10.2013 244 Adoptat 
139 Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (art.126'1)  398 11.10.2013 - Examinare 
140 Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale  397 10.10.2013 242 Adoptat 
141 Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului  396 10.10.2013 - Respins 
142 Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova  395 10.10.2013 234 Adoptare 
143 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind 

finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”  
394 09.10.2013 - Retras 

144 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor 
prețioase (art.7, 16, 17, 19)  

393 09.10.2013 - Examinare 

145 Proiectul hotărîrii privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței  392 07.10.2013 278 Adoptare 
146 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37, 

38, 61, ș.a.)  
391 04.10.2013 233 Adoptat 

147 Proiectul de hotărîre privind rezultatul audierilor despre situația de la S.A. ”Banca de Economii” și concesionarea activelor 
Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău”  

390 03.10.2013 227 Adoptare 

148 Proiectul legii privind importul unor plăci de marmură  389 03.10.2013 251 Adoptat 
149 Proiectul legii privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri din cupru  388 03.10.2013 250 Adoptat 



Anexa nr. 1. Proiecte înregistrate în perioada evaluată 
 

33 
 

Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Data 
Nr. 
act 
adoptat 

Statut 

150 Proiectul hotărîrii pe marginea audierilor privind emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor S.A. ”Banca de Economii” și privind 
concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău”  

387 03.10.2013 - Respins 

151 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.51 din 28.03.2013 privind completarea unor acte legislative (Art.III, 
Art.IV)  

386 03.10.2013 - Examinare 

152 Proiectul legii cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  385 02.10.2013 - Examinare 
153 Proiectul hotărîrii cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2014  384 02.10.2013 300 Adoptare 
154 Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Parlamentului nr.34 din 25.02.2011 privind alegerea membrilor supleanți 

în comisiile permanente ale Parlamentului  
383 30.09.2013 236 Adoptare 
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1 Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului 
de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  

536 24.12.2013 24.12.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final Text ru  
NI 
Raport CJNI 

2 Proiectul hotărîrii cu privire la obținerea acordului Parlamentului pentru 
cercetarea membrului Curții de Conturi – Gheorghe TROCIN în cadrul 
urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501  

532 23.12.2013 23.12.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Raport CJNI 

Text ru 
NI 

3 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii  

531 20.12.2013 24.12.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial, final 
Hotărîre CJNI 

Text ru  
NI 

4 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului 
Superior al Procurorilor  

530 20.12.2013 24.12.2013 Deputaţi CJNI Text  iniţial, final 
Text ru 
Hotărîre CJNI 

NI 

5 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 
26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în 
R.S.S.Moldova (pct.2)  

529 17.12.2013 19.12.2013 Deputaţi CCECTSMM Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CCECTSMM 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

6 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al 
Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.111)  

528 17.12.2013 19.12.2013 Deputaţi CPSSF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 

Text final 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

7 Proiectul legii pentru modificarea articolului VI din Legea nr.51 din 
28.03.2013 privind completarea unor acte legislative  

523 16.12.2013 19.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 

Text final 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

8 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.893-XIII 
din 26.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea 
și utilizarea fondului rutier (pct.1, 31, 33)  

522 16.12.2013 20.12.2013 Deputat CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 
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9 Proiectul legii pentru completarea articolului 2 al Legii fondului rutier 
nr.720-XIII din 02.02.1996  

519 13.12.2013 20.12.2013 Guvern CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 

10 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 
22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de 
muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.1, 2, 4, ș.a.)  

518 13.12.2013 19.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 
Raport CNA 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 
 

11 Proiectul legii pentru modificarea articolului 561 din Legea nr.156-XIV din 
14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat  

517 13.12.2013 19.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 
Raport CNA 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 

12 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11.01.2011 privind 
componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 
(art.3)  

513 11.12.2013 13.12.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 

Raport CJNI 

13 Proiectul hotărîrii pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului 
nr.134 din 08.07.2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a 
Republicii Moldova și a Republicii Polonia  

511 10.12.2013 23.12.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 

Text final 
Raport CJNI 

14 Proiectul legii pentru modificarea unor acte (Codul penal – art.98, 104'1; 
Codul de executare – art.174, 291'1)  

507 06.12.2013 20.12.2013 Guvern CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 

Text final 
Aviz comisii 
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Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

15 Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației 
Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor 
membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)  

500 04.12.2013 06.12.2013 Deputaţi CPEIE Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPEIE 

 

16 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios  499 04.12.2013 12.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport  CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

17 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 
2014  

498 04.12.2013 12.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

18 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Energetică pe anul 2014  

497 04.12.2013 23.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

19 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale 
Centrale pe anul 2014  

496 04.12.2013 23.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 
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20 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de 
Integritate pe anul 2014  
 
 

495 04.12.2013 12.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

21 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a 
Pieței Financiare pe anul 2014  

494 04.12.2013 12.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

22 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe 
anul 2014  

493 04.12.2013 17.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Text final 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

23 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru 
Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014  

492 04.12.2013 12.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

24 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12; Legea cu 
privire la întreprinderea de stat – art.3, 7, 8, 13, 131; ș.a.)  

491 03.12.2013 17.12.2013 Guvern CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz comisii 

Text final 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

25 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe 
anul 2014  

490 03.12.2013 19.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 

Text final 
Aviz comisie 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

26 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014  489 03.12.2013 19.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 

27 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014  488 03.12.2013 17.12.2013 Guvern CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz DGJ 

Text final 
Raport CNA 
Aviz comisie 
 

28 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 26; Legea 
contenciosului administrativ - art.11, 21, 23; ș.a.)  

487 02.12.2013 17.12.2013 Guvern CEBF 
CJNI 

Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Coraport CJNI 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 

29 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat 
pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6)  

485 27.11.2013 06.12.2013 Deputat CEBF 
 

Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 
 

30 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile 
pentru cooperare în domeniul dezvoltării  

484 27.11.2013 20.12.2013 Guvern CPEIE Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CPEIE 

Text final 
Raport CNA 
Aviz comisii 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 

31 Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind 
aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii 
Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 
12.05.2011  

478 26.11.2013 06.12.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 

Raport CJNI 

32 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.250 din 08.11.2012 (art.1, 18, 
20, ș.a.)  

475 22.11.2013 05.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 

33 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre 
Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 
realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău  

474 22.11.2013 12.12.2013 Guvern CPEIE Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPEIE 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
 

34 Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de 
asistență medicală pe anul 2013 nr.251 din 08.11.2012 (art.1, anexa nr.1, 
anexa nr.2)  

473 22.11.2013 05.12.2013 Guvern CPSSF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 

35 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea 
Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii 
Moldova”  

469 21.11.2013 19.12.2013 Preşedinte CPEIE Text iniţial 
Text ru 
NI 
Aviz consultativ 
CPEIE 
Raport CPEIE 
Raport CNA 

Text final 
Aviz comisie 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

36 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii 
nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură  

466 19.11.2013 21.11.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

37 Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea bugetului de stat 
pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012  

464 19.11.2013 22.11.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

38 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea 
Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul 
combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-
Europene  

462 18.11.2013 20.12.2013 Guvern CPEIE Text iniţial 
Text ru 
 NI 
Raport CPEIE 
Aviz comisii 

Text final  
Aviz comisii 
 

39 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat 
pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 2, 3, ș.a.)  

457 14.11.2013 15.11.2013 Guvern CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 

Text final  
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
 

40 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.3 din 
12.01.2011 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor 
permanente ale Parlamentului  

456 13.11.2013 21.11.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 
Raport CJNI 

 

41 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului de procedură 
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.431, 432, 
433, 434)  

455 13.11.2013 06.12.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Raport CNA 

Text final 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 

42 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură 
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437)  

454 13.11.2013 06.12.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial 
Text ru  
NI 
Raport CJNI 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

43 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11.01.2011 privind 
componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 
(art.3)  

453 13.11.2013 21.11.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 
Raport CJNI 

 

44 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii 
Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a 
Republicii Moldova  

452 12.11.2013 14.11.2013 Deputaţi CPEIE Text iniţial, final Text ru 
Raport CPEIE 

45 Proiectul hotărîrii privind declararea anului 2014 – Anul participanților la 
acțiunile militare pe teritoriul altor state  

450 12.11.2013 23.12.2013 Deputat CCECTSMM Text iniţial, final  
Text ru 
NI 
Raport CCECTSMM 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

46 Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al 
Republicii Moldova  

449 12.11.2013 06.12.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii  
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

47 Proiectul legii pentru completarea art.3 al Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 
cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii  

448 12.11.2013 21.11.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

48 Proiectul legii privind importul unei autospeciale  446 07.11.2013 21.11.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 
Aviz Guvern 

49 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-
XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2)  

445 07.11.2013 17.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

Text final 
Aviz comisii 

50 Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012  

443 07.11.2013 07.11.2013 Deputaţi CCECTSMM Text iniţial, final 
NI 

Text ru 
Raport 
CCECTSMM 

51 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional 
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.291'1, 291'2, 291'3, 
ș.a.)  

437 05.11.2013 22.11.2013 Guvern CJNI 
CSNAOP 

Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Coraport  CSNAOP 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 

52 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului 
Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 
27, ș.a.)  

431 01.11.2013 21.11.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 

Text final 
Aviz comisii 
 



Anexa nr. 2. Proiecte adoptate în perioada evaluată 
 

43 
 

Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Raport CJNI 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

53 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-
XIII din 24.04.1997 (art.20, 90'1)  

427 30.10.2013 21.11.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

54 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament  426 30.10.2013 31.10.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Cerere demisie 
Raport CJNI 

Text ru 
NI 

55 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 8, 9, ș.a.; Legea cu 
privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.22'1; Codul penal – 
art.55, 64, 98 ș.a.; ș.a.)  

425 29.10.2013 14.11.2013 Guvern CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 

56 Proiectul legii privind testarea integrității profesionale  424 29.10.2013 14.11.2013 Guvern CJNI Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 

57 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea cu privire la statutul judecătorului – art.26, 32, 32'1, ș.a.; Legea 
privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46'1, 48)  

422 29.10.2013 14.11.2013 Guvern CPSSF 
CJNI 

Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport  CPSSF 
Raport CNA 

Text final 
Coraport CJNI 
Aviz comisie 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 

58 Proiectul hotărîrii pentru acceptarea propunerii privind inițierea Declarației 
Parlamentului RM cu privire la importanța Acordului de Asociere între 
Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către 
Uniunea Europeană a regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni 

419 25.10.2013 01.11.2013 Deputat CPEIE Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPEIE 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 

59 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului 
rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37)  

417 25.10.2013 07.11.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Text final 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

60 Proiectul legii pentru modifcarea legii nr.194 din 12.07.2013 privind 
importul unui autovehicul  

416 25.10.2013 01.11.2013 Deputat CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

61 Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544-XIII din 
20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului  

415 24.10.2013 14.11.2013 Deputat CJNI 
CPSSF 

Text iniţial 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Coraport CPSSF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Text final 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

62 Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru 
verificarea gestionării fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor 
rîurilor și ale bazinelor de apă, a parcurilor  

414 24.10.2013 31.10.2013 Deputaţi Comisie 
anchetă 

Text iniţial, final 
Raport comisie 
anchetă 

Text ru 
NI 

63 Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2014 – Anul Dumitru 413 23.10.2013 07.11.2013 Guvern CCECTSMM Text iniţial, final Raport CNA 



Anexa nr. 2. Proiecte adoptate în perioada evaluată 
 

45 
 

Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Matcovschi  Text ru 
NI 
Raport CCECTSMM 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 

64 Proiectul hotărîrii cu privire la participarea Republicii Moldova la 
operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo  

412 23.10.2013 01.11.2013 Preşedinte CSNAOP 
CPEIE 

Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CSNAOP 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Coraport CPEIE 
Aviz comisii 

65 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica 
Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul 
”Integrarea copiilor cu dezabilități în școlile generale”  

411 23.10.2013 19.12.2013 Preşedinte CPEIE Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Aviz consultativ 
CPEIE 
Raport CPEIE 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Raport CNA 

66 Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 al Legii nr.133-XVI din 
13.06.2008 cu privire la ajutorul social  

408 22.10.2013 01.11.2013 Guvern CPSSF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CPSSF 
Raport CNA 
Aviz comisii 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 

67 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
(Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți – art.21, 
anexele nr.2 și nr.3; Legea viei și vinului – art.9; ș.a.)  

407 21.10.2013 24.10.2013 Guvern CAIA Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CAIA 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 

68 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat 406 18.10.2013 31.10.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final Raport CNA 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1972/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1972/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1966/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1966/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1966/language/ro-RO/Default.aspx
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6)  Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisii 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

69 Proiectul legii privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-
XIII din 24.04.1997  

405 18.10.2013 17.12.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

Aviz comisie 

70 Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Parlamentului 
nr.199 din 12.07.2012 privind alegerea unor membri supleanți în comisiile 
permanente ale Parlamentului  

402 16.10.2013 17.10.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial, final 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 

Text ru 
Raport CJNI 

71 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a comisiilor 
permanente ale Parlamentului  

401 16.10.2013 17.10.2013 Deputaţi CJNI Text iniţial, final 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 

Text ru 
Raport CJNI 

72 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 
nr.249 din 02.11.12 (anexa nr.6)  

400 15.10.2013 31.10.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 
Aviz Guvern 

73 Proiectul legii privind importul unor unități de transport  399 11.10.2013 18.10.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

74 Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale  397 10.10.2013 18.10.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Text ru 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

75 Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a 
liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova  

395 10.10.2013 10.10.2013 Deputaţi CJNI 
CSNAOP 

Text iniţial, final 
NI 
 

Text ru 
Raport CJNI 
Coraport CSNAOP 
Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz DGJ 
Aviz Guvern 

76 Proiectul hotărîrii privind aprobarea limitei numărului de unități de 
personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței  

392 07.10.2013 21.11.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Raport CNA  
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

Aviz comisii 
Aviz DGJ 

77 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional 
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37, 38, 61, ș.a.)  

391 04.10.2013 10.10.2013 Guvern CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CJNI 
Raport CNA 
Aviz DGJ 

Aviz comisii 

78 Proiectul de hotărîre privind rezultatul audierilor despre situația de la S.A. 
”Banca de Economii” și concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul 
Internațional Chișinău”  

390 03.10.2013 03.10.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Raport CEBF 

Text ru 
NI 

79 Proiectul legii privind importul unor plăci de marmură  389 03.10.2013 17.10.2013 Deputaţi CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 



Anexa nr. 2. Proiecte adoptate în perioada evaluată 
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Nr. 
d/o Titlu proiect Nr. 

proiect Înregistrare Dezbatere 
lectura I Autor CPSF Documente 

disponibile 
Documente 
indisponibile 

Aviz comisie 
Aviz DGJ 

80 Proiectul legii privind importul unor table din cupru în coală și a unor 
rulouri din cupru  

388 03.10.2013 17.10.2013 Deputaţi  CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
NI 
Raport CEBF 
Aviz comisie 
Aviz DGJ 

Raport CNA 
Aviz comisii 
Aviz Guvern 

81 Proiectul hotărîrii cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2014  384 02.10.2013 12.12.2013 Deputaţi 
(Biroul 
permanent) 

CEBF Text iniţial, final 
Text ru 
Raport CEBF 

NI 

82 Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Parlamentului 
nr.34 din 25.02.2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile 
permanente ale Parlamentului  

383 30.09.2013 11.10.2013 Deputat CJNI Text iniţial, final 
Text ru 
Extras proces-
verbal şedinţă 
fracţiune 
Raport CJNI 
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