Biroului permanent al
Parlamentului Republicii Moldova
În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii
Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova se
înaintează cu titlul de inițiativă legislativă proiectul de lege cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 39/07.04.94 despre
statutul deputatului în Parlament, art.16; Legea 797/02.04.96

pentru

adoptarea

Legea

Regulamentului

355/23.12.2005

Parlamentului,

art.

129,

art.131;

cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,

art.6).
Luând în considerație faptul că proiectul respectiv va contribui la
ridicarea disciplinei deputaților privind frecventarea ședințelor Parlamentului
cerem examinarea acestuia în mod prioritar.
Anexe:
1.Proiectul de lege;
2.Expunberea de motive
Deputații Parlamentului

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Art.16 din Legea Republicii Moldova nr.39/07.04.94 despre
statutul deputatului în Parlament //Monitorul Oficial nr. 4/78, 30.04.1994 se
completează cu două alineate noi (3) și (4) cu următorul cuprins:
(3) Boicotul ședințelor Parlamentului se consideră eschivare de la
exercitarea mandatului de deputat pe o perioadă mai mare de o zi, precum și
exercitare ineficientă a mandatului oferit de către popor. Lipsa deputaților de
la ședințele Parlamentului în urma boicotului se califică drept motiv
neîntemeiat.
(4) Lipsa deputaților de la o ședință a Parlamentului, în rezultatul
protestului față de un proiect inclus în ordinea de zi, anunțat de către
președintele fracțiunii sau de către deputații neafiliați, se consideră motiv
întemeiat.
Art.II. – Legea Republicii Moldova nr.797/02.04.96 pentru adoptarea
Regulamentului Parlamentului //Monitorul Oficial 81-82/765, 19.12.1996 se
completează și modifică după cum urmează:
1.
Art.129 Absenţa deputaţilor la şedinţe, se completează cu un
alineat nou (3) cu următorul cuprins: (3) Absența deputaților de la ședințele
Parlamentului în caz de boicotare a ședințelor acestuia se consideră motiv
neîntemeiat și se sancționează prin sistarea salariului și a altor indemnizații pe
durata absenței.
2.
În art. 131 Absenţa nemotivată la şedinţe, cuvântul diurna se
substituie cu sintagma salariul și diurna și va avea următorul conținut:
Deputatul care a lipsit nemotivat la şedinţele Parlamentului sau ale organelor
lui de lucru pierde dreptul la salariu și diurna, prevăzută la art.26 alin.(1) din
Legea despre statutul deputatului în Parlament, pentru ziua respectivă.
Art.III. – Art.6alin.(1) din Legea Republicii Moldova nr.
355/23.12.2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
//Monitorul Oficial 35-38/148, 03.03.2006 se modifică prin adăugarea
cuvintelor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și va avea
următorul cuprins: (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică au
dreptul, pentru activitatea desfăşurată în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare, la un salariu lunar stabilit conform anexelor nr.2 şi 3,

care reprezintă unica formă de salarizare a lor.

Președintele Parlamentului

Expunere de motive
la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte
legislative (Art.16 din Legea 39/07.04.94 despre statutul deputatului în
Parlament; art. 129, art.131din Legea 797/02.04.96 pentru adoptarea
Regulamentului Parlamentului; art.6 din Legea 355/23.12.2005 cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar,)
Conform prevederilor art.2 și art.68 din Constituția Republicii Moldova
deputații parlamentului în calitate de membri ai organului reprezentativ
suprem al poporului participă la exercitarea suveranității naționale, sau altfel
spus la exercitarea puterii de stat și în acest sens, în exercitarea mandatului
oferit de către popor prin intermediul alegerilor directe ei sunt în serviciul
poporului.
Din activitățile pe care le realizează deputații în exercitarea mandatului
cea mai importantă este activitatea legislativă prin intermediul cărei are loc
exercitarea suveranității naționale sau a puterii de stat. În acest sens,
Constituția în art.66 lit. a) stabilește că Parlamentul adoptă legi, hotărâri și
moțiuni, iar în art.68 alin.(1) că în exercitarea mandatului, deputații sunt în
serviciul poporului.
Legea 39/07.04.94 despre statutul deputatului în Parlament în art.16
alin. (2) stabilește că participarea deputatului la şedinţele Parlamentului şi ale
comisiei permanente din a cărei componenţă face parte este obligatorie. În
cazul în care deputatul nu se poate prezenta din motive întemeiate la şedinţele
Parlamentului sau ale comisiei permanente, este obligat să aducă la cunoştinţă
Biroului permanent sau secretarului comisiei respective motivele absenţei
sale.
În practica parlamentară a Republicii Moldova este utilizat boicotul
ședințelor Parlamentului pe perioade îndelungate de timp ceea ce trebuie
calificat ca eschivare directă de la exercitarea suveranității naționale, drept
oferit de către popor prin intermediul alegerilor, drept care se realizează prin
adoptarea și aprobarea cadrului legislativ, a strategiilor și planurilor de politici
publice ale statului, în ședințele în plen ale Parlamentului.
Lipsa de la ședințele în plen ale Parlamentului trebuie calificată ca
încălcare flagrantă a obligațiilor legale de a respecta cu strictețe Constituția și
legile în vigoare, de a participa la examinarea colectivă și liberă a problemelor
ce țin de competența Parlamentului, la dezbateri și adoptarea proiectelor puse
în ordinea de zi a ședinței Parlamentului.
În același timp, deputații care boicotează ședințele în plen ale
Parlamentului și organele de lucru ale acestuia, primesc regulat, în volum
deplin, salariile stabilite pentru activitatea de deputat.
Considerăm boicotul de a participa la ședințele Parlamentului ca motiv
neîntemeiat, și din aceste considerente, deputații care boicotează ședințele
Parlamentului sau admit absențe nemotivate, trebuie sancționat nu numai cu
reținerea indemnizației (diurnei) pentru participarea la ședințele Parlamentului

și a comisiilor permanente dar și cu reținerea salariului pentru zilele lipsă.
În acest sens, propunem ca art.16 din Legea 39/07.04.94 despre
statutul deputatului în Parlament să fie amendat cu două aliniate noi în care să
se prevadă că boicotul ședințelor Parlamentului se consideră eschivare de la
exercitarea mandatului de deputat pe o perioadă mai mare de o zi, precum și
exercitare ineficientă a mandatului oferit de către popor. Lipsa deputaților
de la ședințele Parlamentului în urma boicotului se califică drept motiv
neîntemeiat.
În același timp considerăm că în alin.4 este necesar să specificăm că
lipsa deputaților de la o ședință a Parlamentului, în rezultatul protestului față
de un proiect inclus în ordinea de zi, anunțat de către președintele fracțiunii
sau de către deputații neafiliați, se consideră motiv întemeiat.
Deoarece, boicotul ședințelor Parlamentului este considerat o eschivare
directă de la exercitarea puterii de stat, venim cu propunerea ca art.129 și 131
din Legea
nr.797 din 02.04.96 pentru adoptarea Regulamentului
Parlamentului să fie completat la art.129 cu un alin.(3) prin care se stabilește
că absența deputaților de la ședințele Parlamentului în caz de boicotare a
ședințelor acestuia se consideră motiv neîntemeiat și se sancționează prin
sistarea salariului și a altor indemnizații pe durata absenței.
Art.131 Absenţa nemotivată la şedinţe din Legea menționată se
modifică prin adăugarea sintagmei ”salariu și”având în rezultat următorul
cuprins: Deputatul care a lipsit nemotivat la şedinţele Parlamentului sau ale
organelor lui de lucru pierde dreptul la salariu și diurna, prevăzută la art.26
alin.(1) din Legea despre statutul deputatului în Parlament, pentru ziua
respectivă.
Considerăm necesar a completa și art.6 alin. (1) din Legea nr.355 din
23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu
cuvintele în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
În rezultat alin.(1) va avea următorul conținut: Persoanele care deţin
funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurată în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare, la un salariu lunar stabilit
conform anexelor nr.2 şi 3, care reprezintă unica formă de salarizare a lor.
Specificarea ”în conformitate cu prevederile legislației în vigoare” este
necesară pentru a se înțelege că salariul lunar se acordă în volum deplin
numai în cazul exercitării eficiente a mandatului de deputat, activitate
desfăşurată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv cu
modificările și completările din prezentul proiect de lege.
Deputații Parlamentului

