
Proiect 

 

 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

HOTĂRÎRE 

 

Nr._____din____________ 

 

despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului în 

Parlamentul Republicii Moldova şi la Curtea Constituţională 

 

În temeiul art. 40, art. 47 alin.(2), art. 67 alin.(2)  din Regulamentul Parlamentului 

aprobat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art.237), şi art. 25 pct. b), art. 281 din Legea nr. 317-XIII 

din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (publicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art.86), cu modificările şi completările ulterioare, şi în 

scopul asigurării unei activităţi eficiente de reprezentare a Guvernului în Parlamentul 

Republicii Moldova şi la Curtea Constituţională, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul 

Republicii Moldova şi la Curtea Constituţională, conform anexei nr.1; 

2. Domnul Nicolae Eşanu, viceministru al justiţiei, se desemnează calitate de 

reprezentant al Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova şi la Curtea Constituţională; 

Domnul Vladimir Grosu, viceministru al justiţiei, se desemnează în calitate de 

reprezentant supleant al Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova. 

Doamna Sabina Cerbu, viceministru al justiţiei, se desemnează în calitate de 

reprezentant supleant al Guvernului la Curtea Constituţională.  

3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2. 

 

 

PRIM-MINISTRU       

 

Contrasemnează:   

Ministrul justiţiei      

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. _____  

din _______________________ 

 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova şi la 

Curtea Constituţională  

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

1. Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile şi drepturile reprezentantului 

Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova şi la Curtea Constituţională, precum şi 

modul de funcţionare şi organizare a activităţii acestuia. 

2. Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în Parlamentul Republicii Moldova şi la 

Curtea Constituţională este persoana abilitată să asigure interacţiunea dintre Guvern şi 

Parlament, Guvern şi Curtea Constituţională şi reprezentarea intereselor Guvernului în 

Parlament şi la Curtea Constituţională (în continuare reprezentantul Guvernului). 

3.Reprezentantul Guvernului exercită funcţiile atribuite de Guvernul Republicii Moldova şi 

este subordonat nemijlocit Prim-ministrului Republicii Moldova. 

 

 

Capitolul II 

Funcţiile, atribuţiile şi drepturile reprezentantului Guvernului 

4. Pentru asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi 

Parlament, respectiv dintre Guvern şi Curtea Constituţională, reprezentantul Guvernului 

îndeplineşte următoarele funcţii: 

1) garantarea interacţiunii Guvernului cu Parlamentul şi Curtea Constituţională; 

2) conducerea activităţii de reprezentare de către organele publice centrale de specialitate a 

intereselor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională; 

3) asigurarea asistenţei juridice necesare la prezentarea unui proiect de act normativ sau 

examinarea unei cauze în Parlament şi la Curtea Constituţională. 

5. În realizarea funcţiilor sale, reprezentantul Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale: 

Reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova: 

1) participă şi susţine în şedinţele plenare ale Parlamentului, în comisiile permanente, 

fracţiunile parlamentare a proiectelor de legi înaintate de Guvernul Republicii Moldova; 

2) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte 

normative ce constituie priorităţi legislative şi urmăreşte dezbaterea şi adoptarea acestora de 

către Parlament; 

3) asigură interacţiunea Guvernului cu alţi subiecţi cu drept de iniţiativă legislativă în 

procesul de legiferare, precum şi coordonarea cu aceştia a propunerilor pentru programele 

de elaborare a actelor legislative; 



4) transmite comisiilor permanente, care examinează proiectele de legi sau propunerile 

legislative, amendamentele formulate de Guvern; 

5) participă şi susţine priorităţile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi şi a 

programului de activitate în şedinţele Biroului Permanent al Parlamentului; 

6) propune spre examinare propunerile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de 

legi în procedură de urgenţă de către Parlament; 

7) asigură participarea autorilor proiectelor de legi la şedinţele comisiilor permanente ale 

Parlamentului şi la şedinţele în plen ale Parlamentului de fiecare dată cînd prezenţa 

membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie, precum şi invită, după caz, oameni de 

ştiinţă şi experţi pentru a argumenta şi a prezenta în comisiile parlamentare proiectele de 

legi înaintate de Guvern; 

8) participă în cadrul şedinţelor de Guvern cînd se aprobă proiectele de legi; 

9) prezintă Guvernului informaţii referitoare la procesul legislativ, controlul parlamentar, 

precum şi la alte activităţi aferente relaţiilor cu Parlamentul; 

10) reprezentantul Guvernului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de hotărîri 

ale Guvernului, precum şi însărcinările date de Primul-ministru. 

Reprezentantul Guvernului la Curtea Constituţională: 

1) reprezintă interesele Guvernului la Curtea Constituţională, justifică opinia Guvernului 

referitor la actele supuse controlului constituţionalităţii; 

2) coordonează participarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice centrale de 

specialitate la şedinţele Curţii Constituţionale în domeniile ce ţin de competenţa acestora; 

3) monitorizează derularea procesului de examinare a sesizărilor adresate Curţii 

Constituţionale de către Guvernul Republicii Moldova; 

4) elaborează proiectul opiniei Guvernului pe marginea sesizărilor Curţii Constituţionale şi 

participă în şedinţa de Guvern la aprobarea acestuia; 

5) prezintă la şedinţa Curţii Constituţionale precizări la opinia Guvernului; 

6) efectuează controlul privind procesul de ajustare a legislaţiei la hotărârile Curţii 

Constituţionale şi prezintă Guvernului raportul privind executarea hotărîrilor Curţii 

Constituţionale. 

6. În realizarea atribuţiilor sale, reprezentantul Guvernului dispune de următoarele drepturi: 

1) să solicite şi să primească în modul stabilit de la autorităţile publice centrale şi locale 

informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale; 

2) să participe la şedinţele Guvernului Republicii Moldova; 

3) să înainteze propuneri asupra problemelor care apar în relaţiile dintre Guvern şi 

Parlament, respectiv Guvern şi Curtea Constituţională. 

4) să se folosească de bazele informaţionale ale autorităţilor publice; 

5) să antreneze specialişti, experţi, consultanţi, inclusiv prin contract, de la autorităţile 

administraţiei publice centrale, instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt din ţară şi de peste 

hotare, de la organizaţii neguvernamentale, în scopul examinării chestiunilor ce ţin de 

domeniul de activitate. 

 

 

 

 



Capitolul III 

Modul de organizare şi funcţionare a reprezentanţilor Guvernului 

7. Calitatea de reprezentant permanent al Guvernului în Parlament şi la Curtea 

Constituţională o are un viceministru  al  justiţiei. 

8. Calitatea de reprezentanţi supleanţi al Guvernului în Parlament şi la Curtea 

Constituţională o au alţi viceminiştri ai justiţiei. 

9. Reprezentantul Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională îşi exercită 

activitatea personal, iar în cazul absenţei sau imposibilităţii participării, funcţiile acestuia 

sunt exercitate de reprezentanţii supleanţi. 

10. Reprezentantul Guvernului îşi exercită activitatea pe perioada mandatului membrilor 

Guvernului. 

11. În cazul demisiei Guvernului, funcţiile de reprezentant permanent şi supleant al 

Guvenului le vor exercita persoanele desemnate în posturile respective pînă la numirea 

noului Guvern. 

12. Totodată, în exercitarea atribuţiilor sale, reprezentantul Guvernului colaborează cu 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice şi private, cu 

organizaţii internaţionale şi neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în 

problemele ce ţin de competenţa lor. 

13. În funcţie de necesitate, pentru prezentarea unui proiect de act normativ sau examinarea 

unei cauze anumite la propunerea reprezentantului Guvernului pot fi desemnaţi şi alţi 

conducători ai autorităţilor publice centrale în calitate de reprezentanţi ai Guvernului. 

14. În scopul reprezentării intereselor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională 

de comun acord cu reprezentantul Guvernului se realizează la nivel de conducător al 

autorităţii publice centrale. În cazul absenţei motivate al acestuia, reprezentarea va fi 

asigurată de unul dintre adjuncţii respectivi de domeniu.  

15. Solicitarea reprezentantului Guvernului referitoare la participarea conducătorilor 

organelor administraţiei publice în problemele ce ţin de domeniul lor de activitate, este 

obligatorie şi reprezintă împuternicirea acordată de către acesta. 

16. În cazul în care prin amendamentele formulate de către deputaţi în cadrul comisiilor 

fracţiunilor parlamentare, în şedinţa în plen a Parlamentului se aduc modificări esenţiale 

proiectelor de legi iniţiate de Guvern, acestea pot fi susţinute de reprezentantul Guvernului 

numai după consultarea cu Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii, 

sau după caz cu Guvernul. 

17. Asigurarea tehnico-materială, organizatorică şi informaţională a reprezentantului 

Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională este realizată de Ministerul Justiţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr._____  

din ___________________  

 

L I S T A 

hotărîrilor Guvernului care se abrogă: 

1) Hotărîrea Guvernului nr.326 din 20 martie 2003 cu privire la reprezentantul Guvernului în 

Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.55, art.340); 

2) Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 1 august 2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire 

la reprezentantul  permanent al Guvernului în  Parlamentul Republicii Moldova şi 

modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2003, nr.170, art. 970); 

3) Pct. 3 din Anexa Hotărîrii Guvernului nr. 204 din 4 martie 2004 privind modificarea, 

completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr.45, art.351); 

4) Hotărîrea Guvernului nr. 1269 din 18 noiembrie 2004 cu privire la aprobarea modificărilor 

şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 20 martie 2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.212, art.1465); 

5) Hotărîrea Guvernului nr. 429 din 16 mai 2005 cu privire la reprezentantul Guvernului în 

Parlamentul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.71-73, 

art. 485); 

6) Hotărîrea Guvernului nr. 791 din 2 decembrie 2009 privind modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 429 din 16 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 

nr.180, art. 877); 

7) Hotărîrea Guvernului nr.888 din 28 decembrie 2009 privind modificarea punctului 2 din 

Hotărîrеа Guvernului nr. 326 din 20 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2009, nr.197-200, art.974); 

 


