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Raport

la proiectul Codului regulilor i proceduril
or parlainentare
(nr. 374 din 02.11.2018)

Comisia juridică, numiri i imunităţi a examin
at proiectul Codului regulilor i
procedurilor parlamentare nr. 374 din 02.1 1 .201
8, iniţiativă legislativă a unui grup de
deputaţi i comunică următoarele.
Proiectul are drept scop reglementarea modul
ui de organizare i funcţionare a
Parlamentului Republicii Moldova, a raportu
rilor juridice dintre Parlament i alte
autorităţi, stabi1ete statutul deputatului în Par
lament, normele de etică i conduită ale
deputatului.
In special proiectul conţine norme exprese refe
ritor la analiza ex-post privind
implementarea legilor, care va cuprinde ana
liza ex-post juridică i analiza ex-post de
impact; stabi1ete tipurile controlului parlam
entar: controlul parlamentar direct, care
se efectuează de Parlament, Biroul permanent,
fracţiunile parlamentare, comisiile
parlamentare i deputaţi; controlul parlam
entar indirect, care se efectuează prin
intermediul Curţii de Conturi i a Avocatului Pop
orului.
Proiectul dezvoltă normele ce reglementează
activitatea comisiilor de anchetă,
comisiilor speciale şi comisiilor permanente
în efectuarea anchetelor.
De asemenea, în proiect se face distincţie între
formele audierilor parlamentare
anume audieri legislative, audieri de suprav
eghere i audieri de anchetă. La fel, se
detaliază audierile efectuate în plenul Par
lamentului i audierile efectuate de
comisiile parlamentare, punîndu-se accent
anume pe rolul comisiilor în utilizarea
acestui instrument.
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Se propune instituirea füncţiei de „aprod", care va urmări i va
executa
deciziile de executare a sancţiunilor de eliminare din sala de edinţe sau
de interzicere
a participării la şedinţele Parlamentului a deputatului sancţionat.
Un alt element novatoriu constă în oferirea Secretarului general a
atribuţiei
privind angajarea şi eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici
, activitatea
secretariatelor comisiilor urmînd să fie organizată i coordonată de unul
din secretarii
generali adjuncţi.
In rezultatul examinării, Comisia juridică, numiri şi imunităţi
cu votul
majorităţii membrilor, a decis să propună examinarea i adoptarea de
către Parlament
a proiectului de lege nr. 374 din 02. 1 1 .20 1 8 în prima lectură.

