
 

Hotărârea privind consolidarea cooperării dintre Parlament  

și societatea civilă în cadrul procesului decizional 

 

 

 

Pornind de la necesitatea aprofundării comunicării cu societatea civilă, asigurării 

transparenței decizionale și eficientizării procesului decizional, în temeiul art. 13 alin. (1) lit. 

m) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 197-XIII din 2 aprilie 1996, 

 

Biroul permanent adoptă prezenta hotărîre. 

 

Art. 1. – Se ia act de Concluziile și prioritățile comune ale Parlamentului, Guvernului, 

societății civile și partenerilor de dezvoltare, rezultate ca urmare a dezbaterilor în cadrul 

Conferinței anuale „Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă” (în continuare – 

Conferință), desfășurată în perioada 4–5 iulie 2016.  

 

Art. 2. – Secretariatul Parlamentului va colabora cu reprezentanții societății civile în 

baza prevederilor Regulamentului Parlamentului și ale Concepției privind cooperarea dintre 

Parlament și societatea civilă, va examina și va propune instituirea unei subdiviziuni distincte 

responsabile de comunicarea şi de colaborarea cu societatea civilă, de monitorizarea și de 

evaluarea periodică a nivelului de transparenţă decizională şi a nivelului de implicare a 

reprezentanţilor societăţii civile în procesul decizional al Parlamentului. 

 

Art. 3. – Pînă la data de 1 octombrie 2016, Președintele Parlamentului va institui un 

grup de lucru responsabil de analiza propunerilor societății civile cu privire la sporirea 

transparenței decizionale și de elaborarea proiectelor de lege pentru modificarea Legii nr. 

239-XVI din 13 noiembrie 200  privind transparența în procesul decizional, a Legii nr. 797-

XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, a  otărîrii 

Parlamentului nr. 373-XVI din             29 decembrie 200  pentru aprobarea Concepţiei 

privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă și a altor documente relevante. 

Proiectele de lege menționate urmează a fi supuse dezbaterilor cu reprezentanţii societăţii 

civile și propuse spre adoptare Parlamentului Republicii Moldova pînă la data de 31 

decembrie 2016.  

 

Art. 4. – Pînă la data de 1 noiembrie 2016, Președintele Parlamentului va institui un 

grup de lucru responsabil de revizuirea Strategiei de dezvoltare a societății civile, ținînd cont 

de restanțele strategiei precedente. 

 

Art. 5. – Pînă la sfîrșitul anului curent, Consiliul Parlamentar pentru Integrarea 

Europeană va organiza o şedinţă de lucru cu reprezentanţii societăţii civile pentru a discuta 

cele mai eficiente modalităţi de colaborare în ceea ce priveşte implementarea agendei de 

asociere a Republicii Moldova.  

 

Art. 6. – Secretariatul Parlamentului: 

a) va asigura, pînă la data de 5 august 2016, plasarea pe pagina web oficială a 

Parlamentului a tuturor materialelor Conferinței; 

b) va asigura organizarea cursurilor de instruire pentru deputați și angajați ai 

Secretariatului Parlamentului privind transparența în activitatea parlamentară și transparența 
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în procesul decizional. Planul de desfășurare a acestor cursuri, cu argumentarea şi detalierea 

tematicilor acestora, va fi propus Biroului permanent pînă la data de 3 octombrie 2016; 

c) va asigura  o informare cît mai largă a reprezentanților societății civile privind 

oportunităţile de implicare în procesul legislativ şi despre posibilitatea de a face parte din lista 

organizațiilor interesate de acest proces, raportat la domeniul de expertiză interesat, 

informînd și comisiile permanente din domeniul respectiv; va asigura posibilitatea înscrierii 

electronice și automate pe pagina web oficială a Parlamentului a organizațiilor societății 

civile pe domeniile de interes;  

d) va fortifica instituția admisibilității proiectelor de acte legislative în procesul 
legislativ, pentru asigurarea respectării cerințelor Legii nr. 780-XV din   27 decembrie 2001 

privind actele legislative și ale Regulamentului Parlamentului, cu referire la conținutul 

dosarelor proiectelor de acte legislative prezentate spre examinare Parlamentului; 

e) va identifica și va propune, pînă la data de 3 octombrie 2016, în comun cu 

Cancelaria de Stat și Aparatul Președintelui Republicii Moldova, modalitatea atribuirii unui 

singur număr de înregistrare (număr de identificare unic)   propunerilor de acte normative, 

inițiate de instituțiile respective; 

f) va colabora cu reprezentanţii societăţii civile, ai Guvernului Republicii Moldova şi 

ai partenerilor de dezvoltare pentru a identifica cele mai eficiente acţiuni de realizare a 

recomandărilor Conferinţei şi va raporta Biroului permanent al Parlamentului despre aceasta 

pînă la data de 1 noiembrie 2016.  

 

 

 

Art. 7. – Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Președintelui 

Parlamentului. 

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI 

 

 

 

 

ANDRIAN  CANDU 

 

 

 

 

 

Chișinău, 29 iulie 2016. 

Nr. 18.  

 


