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BIROUT PERMANENT
PARIAIvIENTUIUT REPUBTICII MOLDOVA
HOTARiRE
privind constituirea Consiliului Parlamentar
pentru Integrare Europeanl

In scopul promovdrii qi executdrii agendei legislative de integrare europeand,
stabilitd in Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere
asumate in cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte,
qi Uniunea Europeand qi Comunitatea Europeanl, a Energiei Atomice gi statele
membre ale acestora, pe de aItd, parte, pentru anii 20151076, aprobat prin
Hotdrirea Parlamentului nr. 146 din 9 iulie 2015:
avind la bazd necesitatea consolidarii qi dezvoltdrii relatiilor de colaborare
intre Parlamentul Republicii Moldova gi Guvernul Republicii Moldova, prin
crearea unui mecanism eficient referitor la armonizarea legislaliei nalionale cu
legislalia comunitard in sectoarele prioritare, la efectuarea controlului parlamentar
asupra implement6rii Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o
parte, gi Uniunea Europeand qi Comunitatea Europeand a Energiei Atomice gi
statele membre ale acestora, pe de altd parte, Acordului de comer! liber aprofundat
qi cuprinzdtor, precum qi la transpunerea actelor legislative ale Uniunii Europene in
legislalia nalional6;

in temeiul art. 13 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului,

adoptat prin

Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996,

Biroul permanent al Parlamentului adoptd ptezenta hotdrire.

Art.

1. - in vederea asigurSrii unui mecanism de comunicare, coordonare,
consultare gi cooperare in procesul de integrare europeand a Republicii Moldova,
in cadrul Parlamentului Republicii Moldova, se instituie Consiliul Parlamentar
pentru Integrare Europeand in urmdtoarea componen!6:
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Preqedinte

LEANCA Iurie

deputat in Parlament

Vicepreqedinli

PALIHOVICI Liliana

vicepreqedinte al Parlamentului

VITIUC Vladimir

Republicii Moldova
vicepregedinte al Parlamentului
Republicii Moldova
Secretar

BULIGA Valentina

preqedintele Comisiei politica
externd qi integrare europeand

Membri

APOLSCHII Raisa

IVANOV Violeta

MUDREAC Radu
HOTINEANU Vladimir

TURCAN Vladimir
CREANGA gtefan
DOMENTI Oxana

UNTILA Veaceslav
GHIMPU Mihai
LUPU Marian

POPESCU Ala

CREANGA Ion

pregedintele Comisiei j uridice,
numiri qi imunitdli
pregedintele Comisiei administralie
publicS, denr oltare regionald, mediu
qi schimbdri climatice
preEedintele Comisiei agriculturd qi
industrie alimentard
pregedintele Comisiei cultur6,
educalie, cercetare, tineret, sport qi
mass-media
preqedintele Comisiei drepturile
omului gi relalii interetnice
pregedintele Comisiei economie,
buget qi finanle
preqedintele Comisiei protectie
socialS, sdndtate qi familie
preqedintele Comisiei securitate
nalionald, apdrare gi ordine publica
preqedintele Comitetului
Parlamentar de Asociere RM-UE
preqedintele Delegaliei Republicii
Moldova la Adunarea Parlamentard
a Euronest
Secretar general al Parlamentului

Republicii Moldova
gef al Direcliei generale juridice a
S ecretariatului Parlamentului

GANACIUC Maxim

qef al Direcliei generale
documentare parlam entard, a
S

[Art.

I

ecretariatului Parlamentului.

modificat prin Hotdrtrea Biroului permanent nr. 20 din 29.07.2016J

Art. 2.

Consiliul Parlamentar pentru Integrare Europeand este asistat in
activitatea sa de c6tre Secretariatul Consiliului in urmdtoarea componen!6:

-

PARFENTIEV Victoria

MOCANU Victor
GUTU Veronica

NASTAS Tatiana
BANTU$ -GURDUZA Natalia

TURCANU Stela

COJOCARI Gheorghe

MILICENCO Iurie
ANDRIE$ Oxana

BIVOL Sergiu
BORDEI Lilia

BOSTAN Olesea

consultant principal in Comisia
politicd externi gi integrare
europeand
consultant principal in Comisia
juridicd, numiri qi imunitdli
consultant principal in Comisia
admini strali e pub li cd,, denr oltarc
regionald, mediu qi schimbdri
climatice
consultant principal in Comisia
agriculturd gi industrie alime ntard
consultant principal in Comisia
cultur6, educafie, cercetare, tineret,
sport gi mass-media
consultant principal in Comisia
drepturile omului gi rela{ii
interetnice
consultant principal in Comisia
economie, buget qi finanJe
consultant principal in Comisia
proteclie sociald, sdndtate gi familie
consultant principal in Comisia
securitate nalionald, apdrare qi
ordine publici
gef seclie drept privat, Direclia
generalS juridicd a Secretariatului
Parlamentului
Eef seclie drept comunitar gi
aproximare a legislaliei, DirecJia
generali juridicd a Secretariatului
Parlamentului
consultant principal, Direclia
generaldjuridicd a Secretariatului
Parlamentului
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GALAICO Aliona

qef seclie redactare, Direclia
generald documentare parlamentard.

Art. 3. - Secretariatul Consiliului poate fi completat, in caz de necesitate, cu
experJi nalionali gi internalionali in domeniul armon\zdrii legislaliei nalionale cu
cea comunitard.

Art. 4. - Se aprobd Regulamentul de funclionare a Consiliului Parlamentar

pentru Integrare Europeand, prezentat in anex6.

Art. 5. -Prezenta hotdrire intrd in vigoare Ia data adoptdrii.
PARLAMENTULUI
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Chiqiniu, 6 aprilie 2016.

Nr.6.

CANDU

REGULAMENT
de func{ionare a Consiliului Parlamentar pentru

Integrare Europeani
CaPitolul

I

DISPOZITII GENERALE
Parlamentar pentru Integrare Europeand (itt continuare
Consiliu) este instituit in cadrul Parlamentului Republieii Moldova in scopul
asigurdrii coordondrii, cooperdrii qi comunicdrii in procesul de armonizate a
legislaliei nalionale cu legislalia comunitarl.

1. Consiliul

2. Consiliul igi desfdqoard activitatea in conformitate cu legislafia in vigoare
qi prezentul regulament.

3. Consiliul este format din 15 membri, a cdrui componenfd se aprobd prin
hotdrire a Biroului permanent al Parlamentului.
4. Consiliul este condus de Preqedintele Parlamentului Republicii Moldova
care este Pregedintele Consiliului. in activitatea sa, Pregedintele Consiliului este
asistat de doi vicepreqedinfi ai Consiliului, care sint vicepreqedinlii Parlamentului,
qi de un seoretar al Consiliului, care este preqedintele Comisiei politicd externd 9i
integrare europeand.

5. Preqedintele, vicepreEedinlii gi secretarul Consiliului menlin un dialog
continuu, asigurd schimbul de informalii Ei coordoneazd activitatea membrilor
Consiliului.

gi aprobd programul de activitate pe sesiuni. intre
qedinle, activitatea Consiliului este coordonatd de Pre;edintele, vicepreqedinlii 9i
secretarul Consiliului.

6. Consiliul

elabo reazd

CaPitolul

II

FUNCTIILE DE BAZA$I ATRIBUTIITE CONSILIULUI
7. Consiliul exercitd urmdtoarele funcJii debazd:
a) asigurd rcalizareaProgramului legislativ de realizare a angajamentelor de
transpunere asumate in cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova,
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pe de o parte, gi Uniunea Europeanb gi Comunitatea Europeand a Energiei Atomice
gi statele membre ale acestora, pe de altd parte;
b) monitorizeazd, procesul de implementare a Acordului de Asociere dintre
parte, gi Uniunea Europeand gi Comunitatea
Republica Moldova, p€ de
Europeand a Energiei Atomice qi statele membre ale acestora, pe de altd,parte;
c) organizeazd audieri parlamentare in domeniul procesului de integrare
european6;
d) vegheazd asupra indeplinirii la timp a Programului legislativ ce line de
agenda europeand qi alte documente ce au Iabazdmodificarea actelor legislative;
e) coordoneazd aspectele ce lin de implementarea politicii de integrare
europeand;
f) prezintd Parlamentului rapoarte asupra activitefli Consiliului qi asupra
procesului de integrare europ eand aRepublicii Moldova;
g) analizeazd qi face propuneri privind realizarca agendei legislative in
procesul de integrare europeanS;
h) promoveazd procesul de armonizare a legislaliei nalionale cu legislalia
comunitard;
i) efectueazd controlul executdrii agendei legislative la capitolul ce line de
armonrzarca legislaliei nationale cu legislalia Uniunii Europene;
exercitd controlul parlamentar asupra implementdrii Acordului de
Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, qi Uniunea Europeand gi
Comunitatea Europeand a Energiei Atomice gi statele membre ale acestora, pe de

o

j)

altdparte;
k) exercitd controlul parlamentar asupra implementdrii Acordului de comer!
liber aprofundat qi cuprinzdtor;
1) examineazd informaliile prezentate de cdtre preqedinlii comisiilor
permanente ale Parlamentului privind activitalile desfrqurate in cadrul comisiilor
permanente gi in afard acestora, legate de procesul de integrare europeand;
m) asigurd publicarea pe pagina web a Parlamentului a informaliilor privind
rezultatele oblinute in procesul implementdrii Acordului de Asociere.
8, intru indeplinirea funcliilor sale, Consiliul este in drept:

a) sd solicite Guvernului, ministerelor gi altor autoritdli

administrative
prezentarea informaliilor privind integrarea europeand gi participarea acestora la
activitdlile ce lin de raporturile Republicii Moldova cu Uniunea Europeand gi cele
de cooperare regionald gi subregionalS in Europa;
b) sd examineze (dezbatd) toate aspectele relatiilor dintre Republica
Moldova gi Uniunea Europeand, inclusiv cele referitoare Ia implementarea
Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeand;
c) sd participe la elaborarea unei strategii pentru integrarea europeand a
Republicii Moldova;
d) sd audieze pregedinlii comisiilor parlamentare in partea ce line de
progresele oblinute, provocdrile Ei solufiile identificate in activitatea de control
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parlamentar asupra implementdrii Acordului de Asociere RM-IJE, precum gi in
procesul de transpunere a legislajiei Uniunii Europene in legislalia nafionald;
e) sd monitorizeze negocierile dintre Guvern, pe de o parte, qi Uniunea
Europeand gi institu{iile sale, pe de altd parfie, gi sd ofere consiliere politicd
Guvernului in chestiuni legate de integrarea europeand;
f) sd audieze membrii Guvernului, dupd caz, qi sd emitd opinii asupra
poziliei Republicii Moldova in relalia cu Uniunea Europeand inainte de reuniunile
importante moldo-comunitare gi rundele de negocieri asupra acordurilor gi altor
instrumente contractuale intre Republica Moldova qi Uniunea EuropeanS;
g) sd exercite controlul gi sd monitorizeze Guvernul in ceea ce priveqte
infiin{area mecanismelor corespunzdtoare qi utilizarea, in modul cuvenit, a
instrumentelor financiare disponibile gi a asisten{ei europene;
h) sd promoveze obiectivele gi scopurile integrdrii europene in societate in
vederea ob{inerii unui consens qi a unui grad inalt de implicare a acesteia in
procesul de integrare europeanS;
i) sd monitorizeze activitatea qi prestalia delegaJiilor parlamentare in forurile
europene;

j)

sd audieze rapoartele Curlii de Conturi privind eficienla utilizdrii
resurselor alocate de Uniunea EuropeanS, de partenerii de dezvoltare gi de a(i
donatori.
9. Pregedintele Consiliului are urmdtoarele atribufii:
a) convoacd Consiliul;
b) coordoneazd" gi conduce activitatea Consiliului;
c) semneazd procesele-verbale Ei deciziile adoptate de Consiliu;
d) prezintd trimestrial in qedinla plenari a Parlamentului raportul asupra
activitdlii Consiliului qi asupra stadiului desfdqurdrii procesului de integrare
europeand a Republicii Moldova;
e) alte atribulii stabilite de legislalie gi de Consiliu.
10. Secretarul Consiliului:
a) asigurd respectarea procedurii de organizarc qi desfdgurare

a gedintelor

Consiliului;
b) comunicd futuror membrilor Consiliului gi persoanelor interesate data,
locul gi ora desfdgurdrii gedinlelor, precum gi ordinea de zi;
c) asigurd intocmirea documentelor privind activitatea Consiliului qi
contrasemnarea acestora;

d) indeplineqte alte sarcini pentru asigurarea bunei desfrgurdri a activitdlii
Consiliului.
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Capitolul

III

COOPERAREA DINTRE CONSILru $I GUVERN
11. Guvernul, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe gi Integrdrii
Europene sau al miniqtrilor de resort, informeazdperiodic Consiliul despre:
a) problemele esen{iale pentru Republica Moldova, aflate pe agenda
europeand;

b) subiectele care unrreazd, a fi

discutate sau negociate

cu

Uniunea

Europeand sau cu instituliile sale;
c) negocierile preconizate sau iniliate, precum gi despre rezultatele acestora;
d) gradul de indeplinire a angajamentelor de transpunere gi de armonizare a
legislaliei nalionale cu cea a Uniunii Europene;
e) implementarea legilor adoptate, a planurilor de ac{iuni qi a angajamentelor
asumate in contextul integririi europene;
f) detaliile cu privire la proiectele de legi inaintate in Parlament in cursul
anului calendaristic anterior,
scopul asiguririi implementdrii rezultatelor
negocierilor purtate cu Uniunea EuropeanS;
g) detaliile cu privire la proiectele de legi pe care Guvernul intenfioneazd sd,
le prezinte Parlamentului in anul calendaristic curent, pentru a da efect negocierilor
sau acordurilor cu Uniunea Europeand, inclusiv datele aproximative la care
Guvernul intenlioneazd, s5, prezinte astfel de proiecte;
h) imprumuturile, creditele sau fondurile primite de la Uniunea Europeand
pe parcursul anului precedent sau despre acordurile privind astfel de imprumuturi,
credite sau fonduri, precum qi despre modul in care au fost utilizate de cdtre
Guvern;
alte aspecte relevante ce vizeazd procesul de integrare europeand a

in

i)

Republicii Moldova.

Capitolul IV
FUNCTIONAREA CONSILIULUI
12. $edinlele Consiliului sint convocate de Pregedintele Consiliului, in lipsa
acestuia - de cdtre vicepreEedinfii Consiliului, sau la solicitarea a cel pulin
| /3 din membrii acestuia.
13. Consiliul se intruneqte o datd pe lund qi activeazd, de regul5, in qedinle
publice. Prin decizia Preqedintelui Consiliului, unele gedinle pot fi declarate
inchise. La solicitarea Preqedintelui Consiliului, Eedinlele pot fi convocate qi in alt
termen.
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14. $edinfele Consiliului sint deliberative cu participarea majoritdlii
membrilor sdi.
15. $edinla Consiliului este condusd de pregedintele acestuia, iar in absen{a
lui - de cdtre un vicepreqedinte. in cazul absenlei secretarului, se va alege o
persoand din cadrul membrilor Consiliului, care va suplini atribuliile secretarului
in timpul qedinlei.
16. in caz de necesitate, preqedinlii de comisii parlamentare permanente pot
delega vicepreqedinlii comisiilor sd participe la qedinlele Consiliului in calitate de
membri supleanli.

17. Informarea despre convocarea qedintei se face in scris qi cuprinde, in
mod obligatoriu, ordinea de zi, precum gi materialele care vor fi puse in disculie.
Proiectul ordinii de zi este intocmit la propunerea Pregedintelui Parlamentului,
linind cont de sugestiile parvenite din partea membrilor Consiliului.

18. Proiectul ordinii de zi a qedinlei Consiliului este adus la cunogtin(a
membrilor Consiliului, precum qi a factorilor interesafi, de cdtre Secretariatul
Consiliului cu cel puJin 5 zile inainte de desfrgvrarea acesteia.

19. La qedinla Consiliului, fiecare dintre membrii sdi poate

propune

modificarea sau completarea ordinii de zi.

20. Decizia asupra ordinii de zi se adoptd de Consiliu, cu votul majoritdlii
membrilor sdi prezenJi. De reguld, la finele fiecdrei qedinle, Consiliul aprobd
ordinea de zi pentru urmdtoarea qedin![.

2l.La

qedinla Consiliului pot asista:
a) deputalii in Parlament;
b) membrii Guvernului;
c) specialiqti qi experli care asigurS lucrdrile de secretariat;
d) experli locali qi strdini care acordi consultanla Consiliului;

e) reprezentanli ai autoritdlilor, ai partenerilor de dezvoltare, ai societSlii
civile, invitali de Consiliu;
f) alte persoane invitate.
22. in func{ie de agenda qedin{elor, Consiliul poate invita la qedinlele sale
membrii Guvernului, precum qi alte persoane interesate, unde pot lua cuvintul gi
pot rdspunde la intreblri.

10

23.

tn

caz de necesitate, Consiliul va solicita suportul partenerilor

internalionali ai Republicii Moldova, inclusiv al organizaliilor neguvemamentale
de specialitate, care iqi vor manifesta disponibilitatea de a asigura expertiza gi
suportul tehnic necesar.

24, Lucrdrile qedinlelor Consiliului se consemneazd intr-un proces-verbal,
care include: data, ora gi locul qedinlei, prezen[a membrilor Consiliului qi a altor
participanli la gedin{6, ordinea de z\, conlinutul dezbaterilor qi deciziile adoptate.
Consiliul poate decide stenografierea qedinlelor sale.

25. Procesul-verbal este semnat de Preqedintele Consiliului sau de un
vicepreqedinte al Consiliului gi contrasemnat de secretarul Consiliului.

26. Consiliul adoptd decizii cu votul majoritdlii membrilor prezenli, care au
caracter obligatoriu pentru pdrlile vtzate.

de

Preqedintele sau
vicepreqedinte al Consiliului qi se contrasemneazd" de secretarul Consiliului.

27. Deciziile Consiliului se

semneazd

de

un

procesele-verbale qi stenogramele, impreund cu alte
materialele ale Consiliului, se intocmesc qi se pdstreazd in conformitate cu
cerinlele lucrdrilor de secretariat stabilite pentru Secretariatul Parlamentului.

28. Deciziile,

29.in scopul indeplinirii sarcinilor qi obioctivelor sale, Consiliul dispune de
propriul secretariat, care oferd consultanld de specialitate qi asigurd suport
organizatoric, informalional qi de secretariat, de asemenea executd qi alte sarcini
stabilite de Consiliu.

30. Asistenfa logisticd gi tehnicd a activitSlii Consiliului este asiguratd de
Secretariatul Parlamentului.

31. Informalia despre activitatea Consiliului, deciziile, procesele-verbale,
stenogramele gi ordinea de zi ale gedinlelor sint publicate pe pagina web a
Parlamentului.

