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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE
privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor
constituţionale, a funcţionalităţii unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
şi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport
cu statutul special al UTA Găgăuzia
nr. 206 din 20.11.2015
(în vigoare 20.11.2015)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 330-331 art. 633 din 08.12.2015
*

*

*

Avînd în vedere necesitatea modernizării continue a legislaţiei Republicii Moldova
şi luînd în considerare recomandările înaltului Comisar al OSCE pentru minorităţile
naţionale şi ale Consiliului Europei, precum şi prevederile Cartei europene a
autonomiei locale,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - în temeiul art.32 şi art.47 din Regulamentul Parlamentului se constituie
grupul de lucru permanent pentru asigurarea mecanismului de cooperare între
Parlamentul Republicii Moldova şi Adunarea Populară a Găgăuziei.
Art.2. - Grupul de lucru este constituit din reprezentanţi ai Adunării Populare a
Găgăuziei şi ai fracţiunilor din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, în număr egal
de reprezentare. Componenţa reprezentanţilor Adunării Populare a Găgăuziei şi ai
Parlamentului Republicii Moldova este instituită prin dispoziţia Preşedintelui Adunării
Populare a Găgăuziei şi, respectiv, dispoziţia Preşedintelui Parlamentului Republicii
Moldova, cu desemnarea a cîte unui copreşgdipte al grupului de lucru.
Art.3. - în scopul îndeplinirii obiectivelor sale, grupul de lucru poate antrena
specialişti din cadrul Secretariatului Parlamentului (Direcţia generală juridică, Comisia
juridică, numiri şi imunităţi, Comisia economie, buget şi finanţe), alţi specialişti, după
necesitate.
Art.4. - Obiectivele grupului de lucru sînt:
1) instituirea dialogului continuu dintre Parlamentul Republicii Moldova şi
Adunarea Populară a Găgăuziei în vederea asigurării, în cadrul normelor
constituţionale, a funcţionalităţii UTA Găgăuzia şi a prevederilor legislative ale
Republicii Moldova;
2) analiza corespunderii prevederilor Legii nr.344-XIII din 23 decembrie 1994
privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) cu prevederile Constituţiei
Republicii Moldova şi prezentarea propunerilor privind amendamentele necesare care
ar exclude eventualele contradicţii;
3) elaborarea planului de acţiuni pentru asigurarea funcţionalităţii statutului
special al UTA Găgăuzia şi a legislaţiei Republicii Moldova în conformitate cu
prevederile constituţionale şi cu Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri);
4) consolidarea legislaţiei naţionale în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
şi delimitarea competenţelor organelor centrale şi celor ale autonomiei prin analizarea
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legislaţiei naţionale şi a celei din autonomie şi formularea proiectelor de
modificare şi completare a acestora;
5) formularea recomandărilor pentru îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile
centrale şi UTA Găgăuzia în conformitate cu bunele practici europene;
6) crearea unui mecanism permanent de consultări pentru prevenirea şi
soluţionarea impedimentelor posibile dintre autorităţile centrale şi UTA Găgăuzia.
Art.5. - în caz de necesitate, grupul de lucru va putea solicita suportul
partenerilor internaţionali ai Republicii Moldova, precum şi al organizaţiilor
neguvernamentale de specialitate, care îşi vor manifesta expres disponibilitatea de a
asigura observarea, medierea şi suportul tehnic, consultanţa, instruirea şi expertiza
necesare. în scopul evitării contrapunerilor de activităţi, donatorii internaţionali sînt
invitaţi să coordoneze cu grupul de lucru activităţile şi proiectele care urmează să fie
implementate în UTA Găgăuzia.
Art.6. - în vederea eficientizării activităţii grupului de lucru, membrii acestuia vor
aproba un regulament intern ce va stabili modul de funcţionare a grupului de lucru.
Regulamentul intern va fi aprobat în termen restrîns, dar nu mai tîrziu de ziua ultimei
şedinţe din sesiunea de toamnă 2015 a Parlamentului Republicii Moldova.
Art.7. - Grupul de lucru va informa semestrial, prin raportare în scris, deputaţii
Parlamentului Republicii Moldova şi reprezentanţii Adunării Populare a Găgăuziei
despre progresul înregistrat.
Art.8. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Nr.206. Chişinău, 20 noiembrie 2015.
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