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de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996
(art.4, art.4, se completează cu art.4 cu indice 1, art.47, art.48,

etc)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative, proiectul propune modificarea
mai multor articole din Regulamentul Parlamentului (în continuare – Regulament), venind să
detalieze, să nuanţeze sau să completeze anumite norme, inclusiv în scopul sporirii
reprezentativităţii tinerilor.
Se mai menţionează că elaborarea proiectului a fost impusă de necesitatea efectuării unor
ajustări în Regulament, care vor face posibil ca deputaţii care ies sau sunt excluşi din
fracţiuni să poată să se consolideze cu scopul amplificării influenţei lor la adoptarea de către
Parlament a actelor legislative, precum şi la îndeplinirea altor atribuţii ale Parlamentului.
Opinăm că, deşi aparent, proiectul denotă intenţia de îmbunătăţire şi ajustare a prevederilor
Regulamentului, unele norme din conţinutul acestuia vor putea servi intereselor unor
categorii de deputaţi şi, în consecinţă, nu vor oferi soluţii legislative adecvate în vederea
organizării activităţii eficiente a Parlamentului şi asigurării egalităţii reprezentanţilor în organul
legislativ.

d. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului nu conţine o argumentare
suficientă, cu preponderenţă, pentru normele în care au fost identificaţi factori de risc,
conform prezentului Raport. Astfel, autorul nu justifică indispensabilitatea şi consecinţele
creării „grupurilor parlamentare”, modalitatea de participare a acestora la organizarea
activităţii Parlamentului, în condiţiile în care, normele constituţionale legiferează „fracţiunile
parlamentare”, în calitate de părţi componente ale organelor de lucru ale Parlamentului.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În argumentarea proiectului, autorul nu face referire la fundamentarea-economico financiară
a acestuia, prezumându-se că realizarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare
şi de altă natură.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Normele proiectului înaintat spre expertizare promovează, în prim plan, interesele deputaţilor
Parlamentului Republicii Moldova. Varianta proiectului prezentată de către autor poate
genera susţinerea interesului de grup al deputaţilor în detrimentul interesului public, or
reprezentanţii Parlamentului trebuie se desfăşoare activităţi corespunzătoare normelor
constituţionale şi în serviciul poporului.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul a
fost regăsit pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova, în conformitate cu
cerinţele Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit
căreia autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului referitor la
iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web oficială a
instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Articol unic, pct.2, potrivit proiectului –
„Articolul 4:
la alineatul (1), textul „deputaţii constituie fracţiuni parlamentare” se substituie cu
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textul „deputaţii constituie grupuri şi fracţiuni parlamentare (în continuare fracţiuni
parlamentare)…”

În conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, în calitate de organe de lucru
cu atribuţii inclusiv consultative, sunt specificate fracţiunile parlamentare.
În acest context, includerea categoriei de „grup parlamentar” în contextul Regulamentului ar
putea determina o concurenţă între prevederile legislaţiei care reglementează atât activitatea
organului legislativ, cât şi statutul deputatului, cu prevederile constituţionale în vigoare,
creând, astfel confuzie la aplicare.

Recomandarea: Se recomandă excluderea normei prenotate din conţinutul proiectului.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Articol unic, pct.3, obiecţie generală – 

Intenţia autorului de a reglementa modalitatea de organizare internă a fracţiunilor
parlamentare este plauzibilă, totuşi, în formula propusă, norma este pasibilă de a stabili
competenţe discreţionare la elaborarea Regulamentului fracţiunii parlamentare.
Prin urmare, considerăm oportună o reglementare mai detaliată a conţinutului regulamentului
în cauză, susceptibilă de a stabili reguli comune pentru toate fracţiunile parlamentare, cu
expunerea expresă a elementelor regulamentului.

Recomandarea: Recomandăm autorului reglementarea detaliată şi uniformă a
conţinutului Regulamentului fracţiunilor parlamentare.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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Articol unic, pct.9, potrivit proiectului –
„Se introduce un nou articol 90/1 cu următorul cuprins:
Articolul 90/1. Votul electronic
(1) Votul electronic se desfăşoară prin conectarea unuia dintre contactele care
reprezintă vot pentru, vot contra sau abţinere. Rezultatul votului electronic se afişează
la comanda preşedintelui Parlamentului. În cazul unei defecţiuni tehnice, votul se
repetă. Dacă defecţiunea persistă, se recurge, după caz, la celelalte modalităţi de vot.
Cartela de vot este netransmisibilă.”

Prevederea în cauză stabileşte o restricţie, care are scopul neadmiterii abuzurilor la
desfăşurarea procedurii de votare electronică. Cu toate acestea, norma omite stabilirea
sancţiunilor pentru încălcarea acestei reguli.
În această ordine de idei, în lipsa menţiunii privind răspunderea pentru nerespectare, se
creează riscul ca această normă să devină inaplicabilă şi, în consecinţă, nevalabilă.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea unei răspunderi în cazul
transmiterii ilicite a cartelei de vot.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Octombrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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