PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
GAGAUZIYANIN HALK TOPLUŞU
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ АТО ГАГАУЗИЯ И ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ АТО ГАГАУЗИЯ

DECIZIE

Privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a grupului de lucru pentru
asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii UTA
Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport
cu statutul special al UTA Găgăuzia
în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.206 din 20.11.2015, a Dispoziţiei
Preşedintelui Parlamentului DDP/C-1 nr.4 din 28 ianuarie 2016 şi a Hotărîrii
Adunării Populare nr.270 -XIX/V din 11 martie 2014.
Grupul de lucru DECIDE.
1. Se adoptă Regulamentul de funcţionare a grupului de lucru pentru
asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a
prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA
Găgăuzia, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii.
2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.
3. Prezenta Decizie se publică pe pagina web a Parlamentului şi a Adunării
Populare a Găgăguziei.

Copreşedintele Grupului de lucru
Copreşedintele Grupului de lucru

Chişinău 23 februarie 2016
Nr. i.

Elena BACALU
heorghii LEICIU

Anexă
REGULAMENT
de funcţionare a grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor
constituţionale, a funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative
ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia

Capitolul I. Dispoziţii generale
1. Grupul de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituţionale, a
funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova
în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia (în continuare Grupul de lucru) este
instituit şi activează permanent, constituind o platformă de comunicare şi un
mecanism de cooperare permanentă între Parlamentul Republicii Moldova şi
Adunarea Populară a Găgăuziei.
2. Grupul de lucru activează în limitele normelor constituţionale, a legislaţiei
cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei, al Hotărîrii Parlamentului nr.206
din 20.11.2015, a Dispoziţiei Preşedintelui Parlamentului DDP/C-1 nr.4 din 28
ianuarie 2016, şi a Hotărîrii Adunării Populare nr.270 -XIX/V din 11 martie 2014
şi a prezentului Regulament.
3. Grupul de lucru va ţine cont în activitate sa şi de recomandările înaltului
Comisar al OSCE pentru minorităţile naţionale, recomandările Consiliului Europei,
recomandările Comisiei de la Veneţia precum şi de prevederile Cartei europene a
autonomiei locale.
4. Obiectivele grupului de lucru sunt determinate de prevederile Hotărîrii
Parlamentului nr.206 din 20.11.2015, a Dispoziţiei Preşedintelui Parlamentului
DDP/C-1 nr.4 din 28 ianuarie 2016, Hotărîrii Adunării Populare nr.270 -XIX/V
din 11 martie 2014 şi a prezentului Regulament.
5. Reieşind din sarcinile şi scopul Grupului de lucru, prezentul Regulament
determină modul de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru, pregătirea
dezbaterea şi aprobarea deciziilor Grupului de lucru, precum şi modul de
prezentare a propunerilor elaborate Parlamentului Republicii Moldova şi după caz
Adunării Populare a UTA Găgăuzia.
6. Grupul de lucru în activitatea sa tinde să asigure o abordare profesionistă,
şi obiectivă, menită să identifice soluţii judicioase asupra problemelor existente
dintre autonomie şi centru. De asemenea prin dialog, Grupul de lucru va identifica
şi va crea mecanisme funcţionale de soluţionare a litigiilor şi divergenţelor apărute
între autonomie şi centru.
7. în activitatea s-a Grupul de lucru va lua în consideraţie experienţa de
funcţionare a autonomiilor din alte regiuni, iar după caz va apela la expertiza
internaţională în domeniu.
8. In scopul îndeplinirii sarcinilor şi obiectivelor sale, grupul de lucru este
asistat de specialişti din cadrul Secretariatului Parlamentului şi a Secretariatului
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Adunării Populare, care vor contribui la ţinerea lucrărilor de secretariat şi vor oferi
expertiza necesară.
9. în caz de necesitate pentru identificarea celor mai bune soluţii la anumite
probleme, Grupul de lucru poate solicita asistenţa experţilor locali şi internaţionali
în anumite domenii.
Capitolul II. Organizarea activităţii şi funcţionarea Grupului de lucru
Secţiunea 1. Organizarea activităţii Grupului de lucru
10. Grupul de lucru este constituit în temeiul prevederilor Hotărîrii
Parlamentului nr.206 din 20.11.2015, prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului
DDP/C-1 nr.4 din 28 ianuarie 2016 şi a Hotărîrii Adunării Populare nr.270 -XIX/V
din 11 martie 2014.
11. Din componenţa Grupului de lucru fac parte reprezentanţi ai Adunării
Populare şi reprezentanţi ai fracţiunilor din cadrul Parlamentului Republicii
Moldova în număr egal de reprezentare.
12. Membrii Grupului de lucru reprezintă diverse forţe politice, în scopul
asigurării unui dialog cît mai reprezentativ.
13. Grupul de lucru este compus din membri de bază şi membri supleanţi.
Membrii supleanţi vor înlocui membrii de bază la solicitarea acestora sau a
copreşedintelui corespunzător al grupului de lucru.
14. Activitatea membrilor grupului de lucru este coordonată de doi
copreşedinţi numiţi prin actul de constituire a Grupului de lucru, sau aleşi de către
membrii grupului de lucru.
15. Copreşedinţii grupului de lucru, menţin un dialog continuu, asigură
schimbul de informaţii şi coordonează activitatea membrilor grupului de lucru.
16. în caz de necesitate componenţa grupului de lucru poate fi modificată prin
Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului şi respectiv prin Hotărîrea Adunării
Populare.
17. Grupul de lucru în activitatea sa este condus de copreşedinţi.
18. Grupul de lucru elaborează şi aprobă programul de activitate pe sesiuni,
compuse din şedinţele grupului de lucru. între şedinţe activitatea Grupului de lucru
este coordonată de copreşedinţi.
19. Programul de activitate va cuprinde mai multe blocuri de întrebări, care
vizează probleme economice, juridice, sociale etc.
20. Grupul de lucru va include în ordinea de zi, chestiuni ce pot fi soluţionate
în termeni scurţi, cărora li se va da prioritate. Chestiuni ce necesită mai mult timp,
o pregătire minuţioasă şi resurse semnificative, acestea vor fi propuse spre
soluţionate în termeni medii.
21. Pe platforma Grupul de lucru vor fi examinate chestiunile ce implică
ajustarea şi dezvoltarea legislaţiei adoptate de către Adunarea Populară şi
legislaţiei naţionale în cadrul normelor constituţionale referitoare la statutul
Găgăuziei, la armonizarea legislaţiei conexe cu legea privind statutul juridic
5

special al Găgăuziei, care vor fi propuse spre examinare Parlamentului, şi după caz
Adunării Populare a UTA Găgăuzia.
22. Grupul de lucru va oferi expertiză şi se va implica în găsirea soluţiilor
asupra problemelor curente apărute între centru şi autonomie, la solicitarea
Preşedintelui Parlamentului sau a Preşedintelui Adunării Populare a Găgăuziei.
Secţiunea 2. Funcţionarea grupului de lucru
23. Grupul de lucru activează de regulă în şedinţe închise. Prin decizia
Grupului de lucru unele şedinţe pot fi deschise.
24. La şedinţa Grupului de lucru pot asista:
- deputaţii în Parlament şi deputaţii Adunării Populare;
- specialiştii şi experţii care asigură lucrările de secretariat;
- experţii locali şi străini care acordă consultanţă Grupului de lucru;
- reprezentanţii autorităţilor, partenerilor de dezvoltare, societăţii civile,
invitaţi de grupul de lucru;
- alte persoane invitate.
25. Grupul de lucru se întruneşte şi activează în şedinţe în prezenţa
majorităţilor membrilor săi.
26. Grupul de lucru activează în baza ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi este
întocmit la propunerea copreşedinţilor grupului de lucru.
27. La şedinţa Grupului de lucru fiecare dintre membrii săi poate propune
modificarea sau completarea ordinii de zi.
28. Decizia asupra ordinii de zi se adoptă de grupul de lucru cu votul
majorităţii membrilor săi prezenţi. De regulă, la finele fiecărei şedinţe Grupul de
lucru aprobă ordinea de zi pentru următoarea şedinţă.
29. Ordinea dezbaterii chestiunilor înscrise în ordinea de zi este determinată
de copreşedinţii Grupului de lucru, dacă prin votul majorităţii membrilor prezenţi
ai Grupului de lucru nu se va decide altfel.
30. Grupul de lucru poate decide amînarea unor chestiuni de pe ordinea de zi
pentru o altă şedinţă.
31. Deciziile Grupului de lucru se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi,
dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.
32. Deciziile Grupului de lucru se semnează de copreşedinţii Grupului de
lucru.
33. Deciziile Grupului de lucru ce ţin de organizare activităţii sale sunt
protocolare şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, dacă Grupul de lucru
nu va hotărî altfel.
34. Cele mai importante decizii ale Grupului de lucru se remit spre informare
Parlamentului şi Adunării Populare şi se publică pe pagina web a Parlamentului şi
a Adunării Populare a UTAG.
35. Activitatea Grupului de lucru este consemnată în procese verbale ale
acestuia. Dacă Grupului de lucru decide stenografierea activităţii sale,
stenogramele înlocuiesc procesele verbale.

36. Procesele verbale şi stenogramele împreună cu alte materialele ale
Grupului de lucru se întocmesc în două exemplare şi se păstrează în conformitate
cu cerinţele lucrărilor de secretariat stabilite pentru Secretariatul Parlamentului şi
Secretariatul Adunării Populare. Ambele exemplare se consideră oficiale.
37. Documentele Grupului de lucru se pregătesc în două limbi.
Capitolul III. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare şi societatea civilă
38. Pentru asigurarea tehnică şi logistică a lucrărilor de secretariat, a facilitării
comunicării şi medierii între membrii grupului de lucru inclusiv între şedinţe, a
schimbului de experienţă şi a instruirii membrilor de lucru, contractarea experţilor,
facilitarea comunicării cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova şi a
organizaţiilor internaţionale, precum şi a altor măsuri necesare pentru organizarea
şi buna funcţionare a Grupului de lucru, poate fi solicitat suportul partenerilor
internaţionali şi a organizaţiilor neguvernamentale de specialitate, care şi-au
anunţat disponibilitatea de a susţine activitatea Grupului de lucru.
39. In vederea acordării dialogului a unui caracter ireversibil, Grupul de lucru
va purta consultări permanente cu părţile interesate, inclusiv cu Uniunea
Europeană, OSCE, Comisia de la Veneţia şi misiunile diplomatice acreditate în
Republica Moldova.
40. In scopul eficientizării, optimizării şi evitării contrapunerilor de activităţi,
Grupul de lucru invită spre colaborare donatorii internaţionali să coordoneze cu
grupul de lucru activităţile şi proiectele care urmează să fie implementate în UTA
Găgăuzia.
41. Grupul de lucru este deschis pentru cooperare cu societatea civilă şi va
acredita organizaţiile neguvemamentale specializate, care îşi vor manifesta expres
disponibilitatea de observare, mediere sau de oferire a suportului tehnic, de
consultanţa, instruire şi expertizare necesare în activitatea Grupului de lucru.
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Capitolul III. Dispoziţii finale
42. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la iniţiativa
membrilor Grupului de lucru, prin decizia acestuia.
43. Grupul de lucru va informa semestrial, prin raportare în scris, Parlamentul
Republicii Moldova şi Adunarea Populară
a Găgăuziei despre progresul
înregistrat.

