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COMISIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
PLANUL

de activitate pentru anul 2021

I. Activitatea legislativă a Comisiei
1.1 Proiecte de acte normative spre examinare în cadrul ședinței Comisiei permanente și
prezentare pentru examinare în ședințele plenare ale Parlamentului;
1.2 Elaborarea rapoartelor (corapoartelor) la proiectele de acte normative parvenite în Comisie;
1.3 Elaborarea rapoartelor privind reexaminarea legilor nepromulgate de către Președintele Republicii
Moldova;
1.4 Elaborarea avizelor asupra proiectelor de acte normative parvenite în Comisie;
1.5 Efectuarea controlului parlamentar;
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1.6 Executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale în domeniu;
1.7 Audieri publice în cadrul Comisiei permanente;
1.8 Studierea stenogramelor ședințelor ale Parlamentului și includerea amendamentelor adoptate în
textul actului normativ.
II.
Cooperarea între Comisie și autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale și
asociațiile reprezentative, organizațiile nonguvernamentale, Comisiile permanente și cu
subdiviziunile structurale ale Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, precum și
comisiile de profil din alte state (permanent, deputății și consultanții Comisiei).
III.

Audiența cetățenilor, examinarea petițiilor.

I. 1.1

Proiectele de acte normative la care COMISIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ este sesizată în fond.

Numărul
și
data
de Raportul
înregistrare
în
Parlament, Comisiei
denumirea proiectului actului (pt. lect.
legislativ,
I, lect. II,
respins)
autorul
Nr. 1530 din 18.05.2010

Proiectul de lege privind statutul
funcționarului public parlamentar

Deputății M.Ghimpu, V.Munteanu,
A.Arhire,
I.Apostol,
M.Cîrlig,
V.Cojocaru

Raport

Avizele
Comisiilor
permanente,
avizul Direcției
juridice
(pozitiv,
negativ)
Sunt
prezentate
avizele comisiilor
permanente și a
Direcției juridice a
Secretariatului
Parlamentului.

Avizul
Scopul
Guvernului proiectului
(pozitiv,
negativ)

Avizul
Guvernului
prezentat

Proiectul de lege prevede
crearea cadrului legislativ
necesar
formării
unor
funcționari publici de carieră
cu 0 temeinică pregătire
profesională, neutră din
punct de vedere politic,
capabil să îndeplinească
prompt și eficient activitățile
care le-au fost încredințate în
virtutea
statutului
lor,
punînd astfel baza unui

Notă

Data,
luna
pentru
a
fi
dezbătut
în ședința
plenară

Proiectul
de lege a
fost
examinat
în lectura
Ii-a
în
Parlament,
dar nu a
fost
adoptat.
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Nr. 2397 din 01.11.2011
Proiectul de lege pentru completarea
articolului 34 din Legea privind
finanțele publice locale nr.397-XV din
16 octombrie 2003

Raport

Sunt prezentate 5
avize ale comisiilor
permanente
și
avizul
Direcției
juridice
a
Secretariatului
Parlamentului.

Raport
pentru
respingere

Sunt
prezentate
avizele comisiilor
permanente și a
Direcției juridice a
Secretariatului
Parlamentului.

Deputății Z. Greceanîi, G. Balmoș

Nr. 237 din 10.06.2013
Proiectul de lege pentru completarea
articolului 39 al Legii nr. 436-XVI din
28
decembrie
2006
privind
administrația publică locală
lectura II

Deputății T. Deliu, N. Olaru, A.
Vacarciuc, L. Zaporojan, E.F rumosu,
M. Nasu

serviciu public Parlamentar
bazat
pe
principiile
stabilității
profesionalismului,
transparenței și eficienței,
menit
să
corespundă
exigențelor
societății
și
statutului.
Scopul proiectului de lege este
Avizul
autorităților
Guvernului obligarea
prezentat administrației publice locale în
negativ
alocarea mijloacelor financiare
prevăzute în bugetele locale
pentru
întreținerea
instituțiilor de învățămînt
preșcolar, familiilor care au la
întreținere copii cu vîrsta de 36 ani, în cazul imposibilității
asigurării cu locuri în aceste
instituții.
Avizul
Proiectul de lege prevede
Guvernului completarea art. 39 din
Legea nr. 436 din 28.12.2006
prezentat
privind
APL,
privind
atribuirea
secretarului
Consiliului local a unei
atribuții noi ce ține de
întocmirea, administrarea,
actualizarea anuală a listelor
electorale în conformitate cu
prevederile legislației și
responsabilitatea lui pentru
transmiterea acestora CECului pînă la 1 martie.

Proiectul
de lege a
fost
examinat
la ședința
comisiei
din
30.05.2012
si propus
spre
respingere.
A fost
aprobat în
prima
lectură la
28.03.2014
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Nr. 1 din 21.01.2015
Proiectul de lege pentru completarea
art. 11 din Legea nr.764-XV din 27
decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii
Moldova.
Deputății V. Voronin, V. Vitiuc, G.
Balmoș, V. Ivanov, Ig. Vremea, 0.
Domenti, 0. Reidman, A. Reșetnicov,
etc.

Raport
(retragere)

Nr. 132 din 06.04.2015
Proiectul de lege pentru modificarea
unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală-art.56;
Legea
pentru
aprobarea
Regulamentului - cadru privind
constituirea
și
funcționarea
consiliilor locale și raionale-pct.5)

Raport
(retragere)

Avizul
Guvernului
prezentat.

Proiectul de lege prevede ca,
raioanelor
care
au
0
importanță deosebită în
domeniul
economiei
naționale, precum și pentru
istoria sau cultura statului,
prin lege, li se poate atribui
statutul de raion naționalcultural.

Proiectul
de lege a
fost
aprobat în
primă
lectură în
cadrul
ședinței
plenare din
03.04.2015

Proiectul de lege prevede
alegerea viceprimarilor cu
votul majorității consilierilor
aleși,
la
propunerea
fracțiunilor.

Raport
aprobat de
Comisie
pentru
prima
lectură la
21.05.2015

Deputății: V.Voronin, A. Reșetnicov,
C. Mihalache, G. Balmoș, P.
Porcescu, E. Bodnarenco, B. Golovin,
I.Vremea

Nr.159 din 23.04.2015
Proiectul de lege cu privire la
modificarea și completarea unor acte
legislative

Raport
pentru
respingere

Sunt prezentate 6
avize ale comisiilor
permanente și a
Direcției juridice a

Avizul
Guvernului
prezentat
(negativ)

Proiectul de lege prevede
atribuirea primarilor unor
atribuții
suplimentare
privind prevenirea unor
anumitor încălcări ce țin de

Exclus de
pe ordinea
de zi a
Plenului
din
4.03.2016
Și
10.03.2016
A
fost
aprobat în
cadrul
ședinței
plenare a
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Secretariatului
Parlamentului

Deputății:
E. Bodnarenco, V. Panciuc

colectivitatea locală, precum Parlament
și constatarea contravențiilor ului
în
ce țin de interes local.
prima
lectura la
31.07.2015
Examinat
în cadrul
ședinței
Comisiei în
contextul
comasării
cu
proiectul
de lege nr.
137/2016

Nr. 193 din 13.05.2015
Raport
Proiectul de lege privind interpretarea examinat în
unei sintagme din art.60 alin.(3) al
ședința
Legii cu privire la funcția publică și comisiei de
statutul funcționarului public nr.158 profil din
din 04.07.2008
16.04.2016

Sunt 5 avize ale
comisiilor
permanente

Deputății:
Sîrbu Serghei, Padnevici Corneliu,
Creangă Ștefan și Agache Angel

Nr. 478 din 20.11.2015
Proiect de lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative.

Raport

Sunt 7 avize ale
comisiilor
permanente,
a

Avizul
Guvernului
prezentat

Proiectul prevede aplicarea
uniformă și corectă a
prevederii
conținute
în
articolul 60, alineatul (3) al
Legii cu privire la funcția
publică
și
statutul
funcționarului
public,
referitoare la contestarea
sancțiunii disciplinare, în
sensul că funcționarul public
poate
ataca
actul
administrativ de sancționare
disciplinară nemijlocit în
instanța
de
contencios
administrativ.
Se propune introducerea Aprobat în
posibilității
cumulării I lectură la
funcției de
medic cu 0 21.04.2016
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(Legea privind administrația publică
locală - art.84; Legea cu privire la
statutul persoanelor cu funcții de
demnitate publică - art.12)
Deputății:
E.
Bodnarenco,
B.
Golovin, G. Balmoș, E. Gudumac, V.
Panciuc
Nr. 318 din 15.07.2016
Proiectul de lege pentru completarea
articolului 27 din Legea nr. 344-XIII
din 23 decembrie 1994 privind
statutul juridic special al Găgăuziei.

Raport

Deputății: A. Goța, V, Ghilețchii, E.
Carpov

funcție publică sau
demnitate publică.

Avizele comisiilor:
CAI, CPS

Proiectul
propune
completarea art. 27 al legii
menționate cu un alineat nou
(11), care prevede,
ca
proiectele de legi pentru
modificarea și completarea
prezentei legi să fie adoptate
de către Parlament numai
după avizarea lor pozitivă
de către Adunarea Populară
a UTA Găgăuzia, printr-o
hotărîre a sa adoptată cu
votul majorității deputaților
aleși.
Proiectul de lege este înaintat
în
scopul
înlăturării
discriminării
indirecte
constatate
în
actele
legislative supuse amendării,
în ceea ce privește încetarea
mandatului
primarului,
viceprimarului,
și
președintelui

Avizul CNA
Avizul
generale
juridice
a
Secretariatului
Parlamentului

Autorul: Adunarea Populară a UTA
Găgăuzia

Nr. 35 din 13.02.2018
Proiectul de lege pentru modificare și
unor acte legislative (Legea privind
statutul alesului local art.5; Legea
privind adminisrația publică locală
art. 28,33)

Direcției juridice a
Secretariatului
Parlamentului și a
Centrului Național
Anticorupție

Raport din
31.05.2018
(spre
respingere)

de

Aprobat în
prima
lectură la
21.02.2017

Exclus din
ordinea de
zi
a
Parlamentu
lui
din
07.06.2018
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Raport din
Nr. 255 din 13.07.2018
Proiectul de lege pentru modificare și 31.10.2018
și completarea Legii cu privire la -1 lectură
funcția
publică
și
statutul
funcționarului public art. 16 și 27.

Avizul
Avizele comisiilor Guvernului
5
prezentat
CNA - aviz
DJ - aviz
Guvernul - aviz
negativ

Deputății: A. Goța, V, Ghilețchii, E.
Carpov
Raport
Nr. 311 din 09.07.2020
Proiectul de lege pentru modificarea
unor acte
normative
(Legea
nr.436/2007 privind administrația
publică locală - art.14, 43, 59;
Legea nr.158/2008 cu privire la
funcția și statutul funcționarului
public - art.4, 8,11, ș.a.; ș.a.)
Guvernul (responsabil - Ministerul
Justiției)
Raport din
Nr. 411 din 01.10.2020
Proiectul de lege cu privire la 25.11.2020 Reprezentantul Guvernului în teritoriu comisie
și Oficiul Reprezentantului Guvernului
în teritoriu
Guvernul (responsabil - Cancelaria
de Stat)

CNA - susținere
CAI - susținere
CEM - susținere
CFP — nu a luat
decizie
CJ - obiecții
CMD - susținere

vicepreședintelui raionului
înainte de termen.
Proiectul de lege are drept
scop excluderea dreptului
persoanei cu statut de
funcționar public de a avea
calitatea de membru de
partid
politic
și/sau
organizație social-politică și
de a face declarații în
favoarea sau defavoarea
partidelor.
Proiectul
prevede
intervenții în mai multe legi
în scopul ajustării acestora
și care au menirea de a
îmbunătăți managementul
funcției
publice
și
a
funcționarilor publici.

Examinat
în ședința
comisiei
raport CAP
-06 nr.195
din
2.12.2020

Proiectul de lege a fost
elaborat în scopul realizării
acțiunii prevăzute în Planul
de activitate al Cancelariei de
Stat pentru anul 2020,
intitulată
„Programul
:
Sustenabilitatea
Administrației Publice” sub-programul : Reforma
administrației publice. în
acest context, pentru a fi
asigurată
eficiența,

în
urma
dezbaterii
proiectului
de lege în
primă
lectură în
cadrul
ședinței
plenare din
26
noiembrie
2020,

Exclus din
ordinea de
zi
a
Parlament
ului
din
25.10.2018

CPS - susținere
CNA, CALM au
prezentat avizele la
momentul elaborării
proiectului de lege de
către Guvern.
Direcția juridică aviz
(normele
proiectului de lege
necesită a fi revizuite
conceptual)
Comisii - 6 avize
(dintre care Comisia

Aprobat
în I lec.
m
ședința
plenară
din
16.2.20
20)

A
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mediu si dezvoltare
regională propune
respingerea)

transparența și condițiile de
legalitate în activitatea și
funcționarea
oficiilor
teritoriale ale Cancelariei de
Stat s-a impus necesară
prezentarea în Parlament a
proiectului de lege sus
menționat. Acesta propune
crearea unui cadru normativ
de reglementare a statutului
Reprezentantului
Guvernului în teritoriu și a
Oficiului, care să stabilească
rolul și atribuțiile funcționale
întru consolidarea capacității
instituționale a acesteia în
cadrul
sistemului
administrativ. De asemenea,
proiectul de lege vine să
reglementeze condițiile de
numire în funcție,
de
suspendare și încetare a
mandatului
Reprezentantului
Guvernului în teritoriu,
precum
și
misiunea,
funcțiile,
atribuțiile
și
drepturile acestuia, cât și a
Oficiului Reprezentantului
Guvernului în teritoriu.

Parlament
ul
a
adoptat
decizia de a
remite
proiectul
respectiv
spre
definitivar
e comisiei
permanent
e sesizate
în fond.
Prin
urmare,
proiectul
de lege a
fost
examinat
repetat
prin
prisma
propunerii
or
și
obiecțiilor
înaintate la
ședința
comisiei
din
10.02.2021
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1.2

Elaborarea rapoartelor (corapoartelor) la proiectele de acte normative parvenite în Comisie,
(săptămînal, la ședințele comisiei. Responsabili deputății și consultanții comisiei).

1.3

Elaborarea rapoartelor privind reexaminarea legilor nepromulgate de către Președintele Republicii
Moldova.
- Legea nr. 186 din 21.07.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 764/2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova - Nr. 1671 din 12.08.2017;
- Legea nr. 187 din 21.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative Nr. 1671 din 12.08.2017.

nr.
d/o

1.

2

1.4

Elaborarea avizelor asupra proiectelor de acte normative parvenite în Comisie,
(săptămînal, la ședințele Comisiei. Responsabili deputății și consultanții Comisiei).

1.5

Efectuarea controlului parlamentar.

Denumirea actului legislativ

Responsabili

Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului
Chișinău.
Regimul juridic al incompatibilităților și limitărilor aplicabile
funcției publice sau funcției de demnitate publică:
- Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local;
- Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și
statutul funcționarului public;
- Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu
funcții de demnitate publică.

Consultanții:
Neli Bonari
Consultanții:
Valentina
Ceaglii

Termenul de executare
Efectuarea controlului parlamentar
Sesiunea de toamnă

Sesiunea de toamnă
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1.6 Executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale în domeniu.

1.7 Audieri publice în cadrul Comisiei permanente:

Nr.
d/
0
1.

2.

3-

4.

5-

6.
7-

Denumirea actului legislativ

Consultarea organelor centrale de specialitate ale
statului responsabile pentru domeniile de activitate
tangente procesului de descentralizare administrativă și
consolidarea autonomiei locale.
întrevederea conducerii Parlamentului, comisiei
parlamentare
cu
reprezentanții
Congresului
Autorităților Locale din Moldova în vederea asigurării
unui climat de cooperare instituțională.
Audiere publică privind implementarea legislației
referitoare la sistemul de incompatibilități la nivelul
administrați publice locale.
Dezvoltarea socio-economică a unei comunități în
contextul planificării strategice de dezvoltare
comunitară a autorităților locale.
Audiere publică cu privire la elaborarea și executarea
bugetului local în cadrul unei unități administrativteritoriale.
Audiere publică privind taxele locale în contextul
politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022.
Audierea rapoartelor Curții de Conturi de către comisie
și/sau de către Comisia de control al finanțelor publice.

Responsabili

Termenul de
executare
în comisie
Septembrie 2021

Deputății comisiei
permanente și
consultanții

Septembrie 2021
////////////////

Sesiunea de toamnă
////////////////

Sesiunea de toamnă
////////////////

Sesiunea de toamnă

////////////////
////////////////

Sesiunea de toamnă

////////////////

La prezentarea de către
Curtea de Conturi a
rapoartelor în comisie
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II.

Cooperarea între Comisie și autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale și
asociațiile reprezentative, organizațiile nonguvernamentale, Comisiile permanente și cu
subdiviziunile structurale ale Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, precum și
Comisiile de profil din alte state, (permanent, deputății și consultanții comisiei)
2.1

Colaborarea cu Comisia economie, buget și finanțe prin organizarea ședințelor comune,
audierilor publice la examinarea proiectelor de legi ce țin de politica bugetar-fiscală, taxele
locale, modificarea și completarea bugetului de stat.

2.2

Cooperarea cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și alte asociații
reprezentative ale APL prin organizarea și desfășurarea audierilor publice, precum și în alte
activități organizate de comisie ce abordează diverse aspecte de activitate ale administrației
publice locale.
Participarea în procesul de elaborare a Buletinului informativ al Parlamentului.

2.3
2.4

II.

Prin Decizia Comisiei permanente de creat grupurile de experți, reieșind din domeniile de
activitate ale Comisiei.

Audiența cetățenilor, examinarea petițiilor
2.1

Săptămînal, deputății Comisiei desfășoară în teritoriu activități de audiere, consultare,
recepționare /examinare a petițiilor cetățenilor;

2.2

Evidența petițiilor adresate Comisiei conform registrului de intrare, precum și a celor expediate
de
Comisie, ca urmare a examinării, conform registrului de ieșire a corespondenței
(înregistrarea, prezentarea la conducere, repartizarea și urmărirea rezolvării corespondenței
primite, prezentarea la semnat a corespondenței cu materialul de bază, pregătirea
corespondenței pentru expediere) - Secretariatul Comisiei;

2.3

Conlucrarea Comisiei permanente cu Direcția petiții și audiențe a Parlamentului privind
eficientizarea activității cu petițiile.
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