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Notă informativă  

la proiectul Legii privind modificarea  şi completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin 

Legea nr.797 din 2 aprilie 1996  

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La 18 mai 2012 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.115 pentru completarea articolului 47 

din Regulamentul Parlamentului (adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996). Consecinţă a acestor 

modificări,  la Curtea Constituţională a fost depusă o sesizare  pentru controlul constituţionalităţii 

modificărilor operate.    

Prin Hotărîrea nr. 15 din 4 decembrie 2012, Curtea Constituţională recunoaşte constituţional articolul 47 

alin.(12) din Regulamentul Parlamentului, în redacţia Legea nr.115 cu excepţia sintagmei "şi adoptat" care 

se declară neconstituţională. Sunt declarate neconstituţionale şi prevederea art. II al Legii nr.115 pentru 

completarea articolului 47 din Regulamentul Parlamentului. 

De asemenea, Curtea observă că, deşi formal se referă la exercitarea dreptului la iniţiativă legislativă, esenţa 

sesizării constă în posibilităţile, create prin modificările operate în Regulamentul Parlamentului, de 

obstrucţionare a iniţiativelor legislative ale opoziţiei parlamentare. 

 În acest sens, este necesară instituirea de către Parlament a unor mecanisme ce ar asigura examinarea 

proiectelor de acte legislative prezentate de opoziţia parlamentară, precum organizarea unor şedinţe 

dedicate expres discutării acestora, similar practicilor altor state în domeniu. 

La data de 12 decembrie 2013, prin Legea nr. 294 articolul 47 din Regulamentul Parlamentului a fost 

modificat astfel încît să fie în concordanță cu Hotărîrea Curții Constituționale indicate supra, totuși nu a fost 

soluționată problema referitoare la dreptul de inițiativă legislativă a opoziției parlamentare. 

Astfel, elaborarea proiectului respectiv este dictată de necesitatea completării Regulamentului 

Parlamentului cu mecanisme ce ar asigura examinarea proiectelor de acte legislative prezentate de opoziţia 

parlamentară.  

2.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În proiect se propune modificare Regulamentului Parlamentului astfel încît să asigurat dreptul la iniţiativă 

legislativă a opoziţiei parlamentare. Se propune completarea art. 38 cu încă un alineat ce ar asigura 

dezbaterea proiectelor de acte legislative prezentate de opoziţia parlamentară în ultima şedinţă din lună a 

Parlamentului. 

La fel, se propune abrogarea art. II din Legea nr.115 pentru completarea articolului 47 din Regulamentul 

Parlamentului, articol declarat neconstituțional. 

3. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea mijloacelor financiare. 

4. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie şi nu conţine norme care să genereze factori de coruptibilitate. 

Raportul de expertiză este inclus în dosarul de însoţire a proiectului. 

5. Rezultatele expertizei juridice 

Proiectul este în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi actelor legislative şi 

normative în vigoare. La fel, acesta se incorporează armonios în cadrul legii modificate în vigoare şi nu 

presupune elaborarea sau modificarea altor acte normative. 

6. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

 Proiectul de Lege privind modificarea  şi completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea 

nr.797 din 2 aprilie 1996 a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului. 

La fel, proiectul a fost expediat spre coordonare Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova ( nu au 

prezentat avizul), Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova (nu au prezentat avizul), Adunarea 

Populară a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (nu au prezentat avizul) şi Cancelariei de Stat  (aviz 

pozitiv). 
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