BTROUL PERMANENT

At PARTATVTENTULUI

REPUBLICII MOLDOVA

HOTARiRE
privind componenta programului legislativ de realizare
a controlului parlamentar asupra executirii legilor
in sesiunea de toamni 2017

In

conformitate cu prevederile art. 13, I I I

gi

126 din Regulamentul

Parlamentului, adoptat prin Legea nr.79l11996,

analizind propunerile comisiilor parlamentare permanente

qi

evaluind

domeniile de interes maior.

Biroul perrnanent al Parlamentului adopta prezenta hotarire.

Art.

1. - Se aprobd programul de control al executarii legilor, realizat de
cbtre comisiile permanente ale Parlamentului in sesiunea de toamnd, 2011, conform
anexei.

Art.2.

- Comisiile permanente vor organiza audieri si vor asigura controlul

asupra respectdrii termenelor de organizare a executarii legilor de cdtre Guvern gi
autoritatile centrale de specialitate. ln urma audierilor si a controalelor efectuate.
comisiile parlamentare vor prezenta recomand[ri Guvemului qi/sau altor autoritali
publice Ei, dupd caz, vor prezenta Biroului permanent rapoarle privind executarea
legilor.

Art. 3. - (l) Direclia generala juridicd a Secretariatr.rlui

Parlamentului va
asista comisiile permanente in reahzarea funcfiei de control asupra organizdr:ii
executdrii legilor qi in executarea concretd a acestora qi le va prezenta rapoarte

juridice cu privire la:
- elaborarea si inilierea modificdrilor in legislatia conexd legilor adoptate;
- emiterea actelor nonriative secundare de cltre Guvern si alte autorit6ti ale
adrninistraliei publice centrale responsabile de implementarea legilor adoptate;
- existenta unei reglernentdri complete pentru asigurarea implementalii
eficiente a legilor adoptate;
- de asemenea, se va verit-lca dacd mdsurile de organrzare a executarii legilor
adoptate au fost luate in termenele stabilite.
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(2) Pentru reahzarea obligaliilor menlionate la alin, (1), Direclia

generald

juridica are dreptul sd solicite informaliile relevante de la autoritalile responsabile,

Art. 4 - Pentru a asigura transparenla decizionald, comisiile permanente sint
responsabile sd informeze in timp util cu privire la data organtzdrii qedinlelor de
audiere si realizare a controlului parlamentar Ei sd piaseze pe pagina web oficiald a
Parlamentului rapoarte dupa fiecare astfel de ;edin!d, Pentru plasarea informaliei
asistate de Direcfia generald
menfionate pe pagina web, comisiile vor
comunicare gi relalii publice a Secretariatului Parlamentului.

fi

Controlul executdrii plezentei hotdriri va fi reahzat de
vicepreEedinlii Parlamentului conform art. l5 din Regulamentul Parlamentului,

Art. 5

aprobat prin Legea nr. 19711996.

Art. 6. -Prezenta hotdrire intrd in vigoare la data adoptdrii.

ELE PARLAMENTULUI

DRIAN CANDU

Chiqindu,

Nr. 42.

I noiembrie

2017.

exa

Comisia securitate nafionali, apirare si ordi
Subiect

Termen de realizare

Audier L privind executarea cadrului legislativ in
domeni ul prevenirii si combaterii spalarii banilor SI
finantd :ii terorisrnului
Efectuarea controlului parlamentar (consultdri. audieri)
privind aplicarea codului de etica qi conduiti al
colaboratorului varnal, a codului-cadru de eticd
(deontologic) al lucrdtorului medical gi farmaceutic, a
codului deontologic al prof-esorului-antrenor qi a codului
de etica al sportivului (actiune ce rezulta din pct, 3.5 din
Planul de actiuni anticoruptie
al Parlamentului
PI
Renublicii Moldova pe anii 2016-201B, aprobat prin
Hotdrirea Biroului
rmanent nr.1612016\
Audierea autoritalilol publice competente cu privire la
executarea Legii nr. 9212007 privind securitatea
aeronautic[ (Autoritatea Aeronauticd Civila, Ministerul
Apdrdrii, Ministerul Alacerilor Interne, Serviciul de
Informatii si Securitate etc.
Exercitarea controlului parlamentar privind legalitatea qi
disciplina militard in Forlele Armate (ac[iune ce rezultd
din ar-t. 24 abn. (1) din Legea nr. 34512003 cu privire la
rarea natlonala
Audieri privind implementarea Legii nr. 32012012 cu
privire la activitatea Polifiei qi starutul polilistului Ei a
Legii nr,288/2016 privind fi-rnctionarul public cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

octombrie

octombrie

noiembrie

noiembrie

decembrie
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Comisia

juridici, num i qi imunitifi

Subiect

Termen de realizsre

Controlul asupra executdrii complete gi corespun
Legii w. 312016 cu privire la Procuraturd

oare a

octombrie

Audieri pe marginea proiectului de lege cu privire
Codul administrativ nr. 9012017

octombrie

Monitorizarea implementdrii Legii nr. 15912016 c privire
la procuraturile speci ahzate

octombrie

Controlul executdrii Legii nr.7612016 cu privire
r eor ganizarea instanlelor j udec dtore qti

noiembrie

I

legia

noiembrie

Controlul implementarii Legii nr. 481201 7 privind .genlia
de Recuperare a Bunurilor Infraclionale

decembrie

212016 cu privi e la
1l 3t20r6
;i a Legii

decembrie

Controlul executdrii hot[ririlor judecatoregti nafio
hotdririlor Curlii Europene a Drepturilor Omului

*.

elor personale

Comisia economie, buget gi finanfe

Subiect

Termen de realizare

Audierea Raporlului Cu(ii de Conturi asupra
administrarii gi intrebuinlarii resurselor financiare
publice qi a patrimoniului public (Raportului anual
2016)
Audierea Raportului anual al Bancii Na{ionale a
Moldovei pe anul 2016. Implementareaprevederilor
art. 46 din Legea nr. 23412016 cu privire la depozitarul
central unic al valorilor mobiliare
Audierea Raportului Agenliei Nalionale pentru
Reglementare in Energetica privind implementarea
Legii nr.30312013 privind serviciul public de
alimentare cu apd si de canabzare
Audierea informafiei Ministerului Econorniei qi
lnfrastructurii privind punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr.23Il20l0 cu privire la comerlul
interior, in contextul modific6rilor operate prin legile
nr. 15112016 si nr. 28112016
Audieri privind contractele semnate de autoritdli
publice centrale gi finne private pentru reparalia gi
reabilitarea drumurilor din fbndurile inteme si externe
aflate in sestiunea Guvemului
Controlul implementarii Legii nr. 4812017 privind
Agentia de Recuperare a Bunurilor Infraclionaie
Audierea reprezentanlilor Ministerului E,conorniei qr
Infrastructurii cu privire la acliunile intreprinse pentru
a asigura intrarea in vigoare a Legii nr.1012016
privind promovarea utilizarii energiei din surse
resenerabile

noiembrie

noiembrie

decembrie

decembrie

decembrie

decembrie
decembrie

Comisia culturi, educatie, cercetare, tineret, sport qi mass-media
Subiect

Termen de realizare

Rezultatele admiterii in universitetile din Reoublica
Moldova
Cazurile de abuz sexual asupra minorilor, identificate
in instituliile de invdtdmint din Republica Moldova
Proiectul Legii muzeelor nr. 9612017
Asigurarea funclionalitAlii sistemului nalional de
indicalii geografice prin instituirea unui sistem
accesibil de certificare a calitAtii si originii produselor
Audieri pe rnarginea proiectului de lege cu privire la
protej area monumentelor istorice
Audieri pe marginea proiectului noii legi cu privire la
oublicitate
Audieri pe marginea proiectului de completare a
proiectului de Lege privind conceplia securit6lii
nalionale a Republicii Moldova (componenta
informationald)
Proiectul noului cod al audiovizualului
Audieri pe marginea proiectului de lege privind
modificarea Legii nr. 21812010 privind protejarea
patrimoniului arheologic
Audieri pe marginea proiectului de lege pentru
modificarea Legii nr. 58/2012 privind protejarea
oatrimoniului cultural imaterial
Raporlul de audit al Curlii de Conturi asupra
situaliilor financiare ale Proiectului,,Reforma

octombrie

invitamintului in Moldova"

octombrie
noiembr e
noiembrie

noiernbrie
noiembrie
noiembrie

decembrie
decembrie

decembrie

decembrie
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Comisia drepturile omului si rela{ii interetnice
Subiect

Termen de realizare

Audieri pe tema ,,Politica lingvistica in Republica
Moldova - situalia reali Ei perspectivele

octombrie

dezv oltdri i . A si gurarea drepturi I or m in oritdti I or

nationale".
Aceasta problema a fbst evidenliata de citre
membrii Comisiei, de organismele ONU (inclusiv
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, CEDR
;i Comitetul pentru drepturile economice, sociale
qi culturale (CDESC), precum gi de organismele
Consiliului Europei, in special de Comitetul
consultativ privind conventia-cadru pentru
proteclia minoritdtilor na{ionale
Audieri cu privire la prevenirea torturii qi a relelor
tratamente in penitenciare gi in institufiile de
detenlie preventivd.
In cadrul audierilor, Comisia urmeaz6. sd anahzeze
rnodul in care Republica Moldova poate sd
investigheze integral cazurile de torturd Ei de
tratamente crude, inumane sau degradante, in rnod
imparfial, argumentat Ei in timp util, de asemenea
sd se asigure cd cei care au comis acliuni de
torturd si rele tratamente sint adusi in fata iustitiei
Audieri privind executarea de cdtre Guvernul
Republicii Moldova a Hotdririi Parlamentului
nr. 19012016 pentru aprobarea Declaraliei
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la
acceptarea Rapoftului final al comisiei
internalionale pentru studierea Holocaustului,
prezidata de Elie Wiesel

noiembrie

decembrie

6

Comisia mediu si dezv

re regionali

Subiect

Implemenlarealegii nr, 3031201 3 privind serviciu
public de alimentare cu apa qi de canahzarc
Implementare a Strate giei nalionale de dezv oltar e
regionald pentru anii2016-2020, aprobati prin Le )a
m.23912016
Eficienfa utilizarii resurselor financiare gi controlu
implementdrii proiectelor finanlate din Fondul
Ecologic National

Termen de realizare
octombrie

noiembrie

noiembrie
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Comisia agriculturi ;i industrie alimentari
Subiect

Termen de realizare

Audierea reprezentanlilor Ministerului Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale qi Mediului cu privire la:
- rezultatele activititii Comisiei Ministerului privind
elucidarea pagubelor provocate de calamitdlile
naturale din aprilie 2017 (ninsori, inghefuri) in
sectorul agricol;
- implementarea Legii cu privire la principiile de
subvenfionare a producdtorilor agricoli nr. 27612016
executarea prevederilor Regulamentului privind
condiliile, ordinea si procedura de acordare a
mijloacelor Fondului Nafional de Dezvoltare a
Agriculturii si Mediului Rural pe anul 20Il
Audierea reprezentanlilor Agentiei Nafionale pentru
Siguranla Alimentelor (ANSA) in contextul refonnei
Guvemului si al implernentarii planului de acfiuni ce
rezulta din Acordul de Asociere Reoublica Moldova Uniunea Eu
and,
Audierea reprezentanfilor Guvernului cu referire la
executarea Hotdririi Parlamentului nr. 4512017 cu
privire la Raporlul Cornisiei speciale pentru
eficientizarea cadrului legislativ privind alirnentalia
copiilor in instituliile preqcolare qi de invdlamint
Audierea reprezentanfilor Agenliei,,Moldsilva" in
contextul reformei Guvernului
Audierea autoritalilor competente privind
implementarea rnodificarilor Ia Legea apelor
nr.2121201 I (utilizarea apelor subterane qi in alte
scopuri decit cel potabil). Aprobarea Regulamentului
rivind utthzarea apelor subterane pentru irigare
Audierea autoritatilor competente cu referire Ia
irnplementarea Legii nr. 11612013 privind transpofiul
naval intem al Republicii Moldova. Aprobarea
ulamentului si punerea in aolicare a leeii
Audierea autoritelilor competente de monito rtzat'ea
proiectelor investilionale in domeniul agriculturii gi a
unitalilor de implementare (Ministerul Agriculturii,
Dezvoltarii Reeionale si Mediului
Audierea reprezentanfilor Oficiului Nalional al Viei qi
Vinului - informatii detaliate nrivind situatia in

octombrie

octombrie

octombrie

octombrie

noiembrie

noiernblie

noiembrie

noiernbrie
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sectorul vitivinicol, conform atributiilor qi sarcinilor
de baza ale oficiului
Agenlia Nalionald pentru Siguranla Alimentelor
(ANSA), urmare a audierilor din cadrul Comisiei din
1 1 octombrre 2017, va prezenta informalii privind
mdsurile intreprinse in scopul:
eliminarii barierelor la eliberarea cer-tificatului de
inofensivitate ;i fitosanitar,
eficientizarii activitAtii laboratoarelor din domeniu
(reformarea! consolidarea qi dotarea acestora);
ca urmare a efectudrii auditului
Agenfia de Intervenlie qi Pl[ti pentru Agricuiturd
(AIPA) - achitarea subvenfiilor pentru anul 2017 .
Vizitd de lucru a Comisiei agriculturd qi industrie
alimentara la sediul AIPA
Audierea reprezentanlilor Ministerului Agriculturii,
Dezvoltdrii Regionale qi Mediului cu referire la
totahzar e a rezul tate I or acti v it6.f i i C omi s i e i
Ministerului privind elucidarea pagubelor provocate
de calamitAtile naturale din aprilie 2017 (ninsori,

insheturi) in sectorul asricol
Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale 9i
Mediului urmeazd sa prezinte informatii cu privire la:
- rezultatul refornei administraliei publice centrale;
rezultatele anului agricol 2017
- implementarea Acordului privind Zona de Liber
Schimb Aprofundat gi Cuprrnzdtor (DCFTA) gi cotele
pret-erenfiale la unele produse agricole,
- ritmul dezvoltdrii exporlurilor produselor
limentare

noiembrie

decembrie

decembrie

decernbrie

9

Comisia protec{ie sociali, s[nitate gi familie
Subiect

Termen de realizare

Impactul reformelor in sistemul de pensionare
Situalia privind asigurarea cu medicamente gi
accesul populafiei la serviciile farmaceutice
Reforma in domeniul exnertizei medicale a
vitalitatii
Situalia actuala in domeniul finantdrii sistemului
de sdnitate din Republica Moldova
Domeniui privat din sistemul de sdndtate al
Republicii Moldova: realitbti, perspective,
oportunitati
Activitatea Ei finanfarea serviciilor sociale in
Republica Moldova.
Finanlarea serviciilor de asistenti personala
Reforma sistemului de sinitate mintald'. reabzdrt
si ooortunitdti
Impactul acordurilor de securitate sociaid pentru
cetdtenii Republicii Moldova
Implementarea Programului national strategic in
domeniul securitblii demograf-rce a Republicii
Moldova (2011-2025)
Respectarea drepturilor copilului - prerogativa
statului in asigurarea drepturiior copiilor la
supraviefuire, sdndtate, educatie Ei la un mediu
tamilial proteiat
Activitatea Ministerului Sdnatalii, Muncii Ei
Protecli e i S oc iale privind r eahzar ea prevederi lor
Legii m. 19612016 pentru modificarea si
completarea unor acte legislative gi conlucrarea sa
cu autoritatile publice centrale si locale

octombr e
octombrie
octornbrie
noiembrie

noiemblie

noiembrie

noiernbrie

noiembrie
decernblie

decemblie

decembrie

l0
Comisia politicd externd

Ei

integrare europeani

Subiect

Termen de realizare

Prezentarea mecanismului de comunicare, coordonare
si cooperare institutionald in procesul de integrare
europeand in cadrul Parlamentului Republicii

octombrie

Moldova
Cooperarea Republica Moldova - Uniunea Europeand
si stadiul actual al implementarii Acordului de
Asociere qi al reformelor din urrnatoarele domenii:

cooperarea in sectorul energetic;
reforma adrnini straliei publi ce ;
comerlul si chestiunile aferente comertului;
serviciiie financiare ;i situalia curentd in
sistemul bancar:
respectarea drepturilor omului si a libertililor
fundamentale, in special libertatea mass-mediei
Audierea reprezentantilor Ministerului Afacerilor
Externe si Integrdrii Europene cu referire la nivelul de
implementare a Acordului de Asociere RM-LIE in
rioada 2016-2017
Audierea reprezentanlilor Ministerului Agriculturii,
Dezvoltdrii Regionale Ei Mediului cu referire la
nivelul de implementare a Acordului de la Paris
privind schimbdrile climatice, ratit-rcat de Parlament
prin Legea nr. 1812017. Beneficiile qi perspectivele
ublica Moldova
acordului oentru
Cadrul de parleneriat Republica Moldova
Organtzalia Naliunilor Unite in contextul adaptdrii
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabild, pe care
Moldova s-a angajat sd o pund in aplicare impreund cu
alte 192 de state membre ale ONU prin adoptarea
Declaraliei S ummitului privind dezvo I tarca durabi I d,
care a avut loc la New York in
rnbrie 101 5
Audierea reprezentanlilor Ministerului Afacerilor
Exteme qi Integrarii Europene cu privire la tratatele
biiaterale Ei rrultilaterale incheiate de Republica
Moldova cu alte state in domeniul orotectiei sociale

-

octombrie

octombrie

noiembrie

noiembrie

decembrie
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Comisia administra

publici

Subiect

Termen de realizare

Audieri publice pe marginea proiectului de lege
nt.482 din 9 decembrie2016 pentru completarea u or
acte legislative
Audieri publice cu privire la elaborarea gi executar t
bugetului local in cadrul unei unitdli administrativteritoriale
Organizarea gi desfrsurarea audierilor publice cu
privire la implementarea Hotdririi Guvernului
nr. 91112016 pentru aprobarea Strategiei privind
reforma administratiei publiee pentru anii 2016-2C 0
Organizarea gi desfr;urarea audierilor publice cu
privire la implementarea Legii nr. 6812A12 pentru
aprobarea Strategiei nafionale de descentrahzarc Ei
Planului de acfiuni privind implementarca Strategi,
national e de de sc en tr ahzar e p entru anii 20 I 2-20 1 8

noiembrie

decembrie

decembrie

decembrie

