Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
GAG AU ZI Y ANIN 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 Foii de parcurs 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 pentru anul 2018
în temeiul p. 5, 6, şi p.9 din 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,
Grupul de lucru în mod protocolar DECIDE.
1. Se adoptă Foaia de parcurs 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
pentru anul 2018, conform anexei parte integrantă a prezentei decizii.
2. Prezenta Decizie se publică pe pagina web a Parlamentului şi a Adunării
Populare a Găgăguziei.
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Elena BACALU

Anexă
Foaia de parcurs a Grupului de lucru pentru anul 2018

Pornind de la scopul şi obiectivele de activitate ale Grupului de lucru şi
luând în consideraţie calendarul de lucru al Parlamentului Republicii Moldova
pentru anul viitor, Grupul de lucru îşi propune asigurarea continuităţii lucrului
elaborând principalele direcţii de activitate pentru 2018:
1)
Asigurarea continuităţii dialogului permanent între Parlamentul
Republicii Moldova şi Adunarea Populară a Găgăuziei pentru consolidarea
funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în
cadrul normelor constituţionale.
Consolidarea şi dezvoltarea cooperării dintre serviciile juridice ale
Parlamentului şi ale Adunării Populare din UTA Găgăuzia.
o

valorificarea cooperării internaţionale interparlamentare ca platformă pentru
susţinerea în continuare din partea Parlamentului European (PE) şi a altor
parlamente.
o

2) îmbunătăţirea capacităţii şi eficacităţii cadrului procedural şi instituţional
pentru funcţionarea autonomiei şi consolidarea relaţiilor cu centrul
o
Elaborarea conceptului de mecanism pentru armonizarea legislaţiei şi
concretizarea competenţelor
o
Examinarea posibilităţii de instituire a unui mecanism permanent de
consultare pentru prevenirea şi soluţionarea problemelor controversate emergente
dintre autorităţile centrale şi autorităţile din UTA Găgăuzia.
3) Armonizarea legislaţiei naţionale şi legislaţiei UTA Găgăuzia şi
concretizarea competenţelor UTA Găgăuzia
o
Analiza continuă a legislaţiei naţionale pentru includerea şi reflectarea
statutului special al UTA Găgăuzia în legislaţia naţională.
■ Proiectul de Lege nr. 319 privind modificările şi completările a unor acte
legislative (inclusiv Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind
descentralizarea administrativă) şi proiectul de lege nr. 354 privind modificarea şi
completarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii
Moldova

" Analiza legislaţiei naţionale şi a legislaţiei UTA Găgăuzia privind
competenţele în anumite domenii (pornind de la cultură, sănătate, mediu şi
economie):
Armonizarea legislaţiei UTA Găgăuzia cu legislaţia Republicii
Moldova în conformitate cu competenţele concretizate
■ Procesul de elaborare a politicilor locale şi a modificărilor legislative la
nivelul UTA în domenii concrete de competenţă: în sfera culturii, sănătăţii,
mediului şi economiei şi adoptarea legislaţiei locale relevante,
a) Crearea unui grup de lucru din experţi pentru elaborarea programelor şi
legislaţiei UTA Găgăuzia în domeniul culturii: proces ce va include consultări
publice; schimburi de experienţă comparativă internaţională cu alte autonomii în
ceea ce priveşte managementul în domeniul cultural; armonizarea cu legislaţia
naţională; adoptarea legislaţiei relevante a UTA Găgăuzia.
o

• Metodologia unificată pentru procesul de analiză; continuarea activităţii
grupului de experţi în domeniul dreptului pentru analiza legislaţiei
* Procesul de intervenţii legislative la nifel naţional ("coşul" culturii, urmat de
sănătate, mediu, sferele economice).
5) Sprijin la elaborarea, implementarea şi promovarea politicilor lingvistice:
o în studierea limbii de stat în contextul proceselor integraţionale
o în promovarea limbii găgăuze

6) Strategia de comunicare a grupului de lucru
o Prezentarea activităţii Grupului de lucru şi a rezultatelor activităţii acesteia.
7) Gender focusare
o Foaia de parcurs va fi implementată ţinând cont de egalitatea de gen în toate
activităţile proiectului. Pe parcursul discuţiilor grupului de lucru pe marginea
problemelor legate de egalitatea de gen, toate părţile interesate vor fi familiarizate
cu analizele şi recomandările respective. In cadrul revizuirii legislaţiei şi analizei
proceselor legislative, Grupul de lucru va lua în considerare şi aspectele ce ţin de
egalitatea de gen.

