HOTĂRÂRE
privind domeniile de activitate ale comisiilor
permanente ale Parlamentului
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se stabilesc domeniile de activitate pentru comisiile permanente ale
Parlamentului după cum urmează:
1. Comisia juridică, numiri şi imunităţi:
reglementări constituţionale; reglementări în domeniile dreptului civil, penal,
administrativ, procedurii civile, penale, contravenţionale şi de contencios
administrativ; organizarea judecătorească, statutul magistraţilor şi al procuraturii;
legislaţia electorală, legislaţia privind partidele şi asociaţiile obşteşti; probleme
legate de interpretarea Regulamentului Parlamentului, probleme de disciplină
parlamentară, imunităţi, numiri şi confirmări; monitorizarea procesului de
executare de către Republica Moldova a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului şi prezentarea anuală în plenul Parlamentului a unui raport privind
rezultatele acestei monitorizări; alte reglementări cu caracter juridic; monitorizarea
și evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de activitate;
executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea
controlului parlamentar în domeniile menţionate; examinarea petiţiilor care i-au
fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora
conform prevederilor legislației în vigoare.
2. Comisia economie, buget şi finanţe:
asigurarea cadrului legal privind: politica dezvoltării durabile şi politica
asigurării creşterii economice, politica bugetară, fiscală şi vamală, politica
financiar-creditară şi monetar-bancară; activitatea investiţională şi piaţa valorilor
mobiliare; examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea
bugetului de stat; audierea raportului anual privind activitatea Comisiei Naționale a
Pieței Financiare și funcționarea pieţei financiare nebancare; examinarea raportului
anual de activitate al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,
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precum și a raportului financiar și de audit cu privire la executarea bugetului
agenției; audierea și examinarea rapoartelor anuale privind activitatea Consiliului
Concurenței, a Agenției Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, a Băncii
Naționale a Moldovei și a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
controlul parlamentar asupra activității sectoarelor bancar, energetic, asigurarea și
reasigurarea, achizițiile publice; dezvoltarea sectoarelor energetic, informaţional,
electronic și al telecomunicaţiilor; asigurarea şi reasigurarea; protecţia
producătorilor şi consumatorilor; perfecţionarea relaţiilor economiei de piaţă şi a
liberei concurenţe; politica în domeniul comerţului interior şi exterior; optimizarea
domeniului de activitate al sectorului real al economiei naţionale (licenţiere,
certificare, acreditare, evaluare etc.); optimizarea domeniului privatizării şi
proprietăţii; tratatele internaţionale din domeniul economico-financiar;
monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de
activitate; executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
aprobarea și propunerea ulterioară plenului Parlamentului a structurii
organizatorice și a efectivului-limită de personal ale Consiliului Concurenţei și
Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor; exercitarea controlului
parlamentar în domeniile menţionate; examinarea petiţiilor care au fost repartizate
potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora potrivit prevederilor
legislației în vigoare.
3. Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică:
probleme privind securitatea naţională, serviciul în structurile specializate
ale puterii executive ce asigură securitatea naţională; combaterea criminalităţii,
corupţiei şi terorismului; asigurarea ordinii publice şi a securităţii circulaţiei
rutiere; paza şi regimul frontierei de stat, împuternicirile autorităţilor publice
centrale şi locale în domeniul pazei frontierei de stat; reforma Forţelor Armate
(Armata Naţională, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General de Carabinieri),
serviciul în Forţele Armate şi serviciul civil (de alternativă), protecţia socială şi
juridică a militarilor; serviciul în organele vamale, în sistemul penitenciar şi în
organele protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale; protecţia secretului de stat;
asigurarea cetăţenilor cu acte de identitate, protecţia datelor cu caracter personal;
monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de
activitate; executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate; examinarea petiţiilor
care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluționarea
acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
4. Comisia politică externă şi integrare europeană:
controlul parlamentar asupra politicii externe şi de integrare europeană a
Guvernului; coordonarea procesului de racordare a legislaţiei la standardele
europene; avizarea tratatelor şi a altor acte internaţionale; cooperarea cu
parlamentele altor state şi cu organismele interparlamentare; audierea candidaţilor
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pentru funcţia de ambasador în străinătate; executarea hotărârilor şi adreselor
Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile
menţionate; examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului de
activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
5. Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice:
drepturile omului; problemele minorităţilor naţionale; problemele cultelor;
cetăţenia Republicii Moldova; asigurarea reglementărilor juridice în domeniul
migraţiei şi monitorizarea implementării acestora; asigurarea şi monitorizarea
aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi; protecţia
comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate; asigurarea
protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor; monitorizarea
implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de
drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei; drepturile femeii şi ale
copilului; promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului,
precum şi monitorizarea implementării acestora; politica de stat în domeniul
protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest
domeniu şi monitorizarea aplicării lui; asigurarea cadrului legal privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi; executarea hotărârilor şi adreselor Curţii
Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile
menţionate; examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său
de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
6. Comisia administraţie publică:
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice centrale;
serviciul public; organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale; autonomia şi
democraţia locală; patrimoniul şi finanţele publice ale unităţilor administrativteritoriale; controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale în vederea aplicării legislaţiei; monitorizarea și evaluarea
implementării strategiilor naţionale pe domeniul de activitate; organizarea
audienţei cetăţenilor şi controlul examinării petiţiilor; executarea hotărârilor şi
adreselor Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în
domeniile menţionate.
7. Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media:
asigurarea cadrului legal privind dezvoltarea culturii, a instituţiilor teatrale,
cluburilor şi caselor de cultură; ocrotirea monumentelor de cultură şi istorie,
inclusiv din domeniile literaturii, artelor plastice, muzicii, cinematografiei;
asigurarea cadrului legal pentru activitatea instituţiilor de învăţământ de toate
nivelurile şi monitorizarea acestei activităţi; reformarea şi modernizarea întregului
sistem educaţional; crearea condiţiilor necesare pentru ridicarea nivelului calitativ
al învăţământului; modernizarea procesului de formare profesională; asigurarea
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cadrului legal privind ajustarea sistemului educaţional la standardele europene;
asigurarea dezvoltării şi funcţionalităţii infrastructurii şi bazei didactice a
învăţământului; perfecţionarea politicii de stat în domeniul ştiinţei şi inovării,
racordarea procesului de cercetare-dezvoltare la necesităţile ţării; monitorizarea
implementării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare; asigurarea cooperării
ştiinţifice internaţionale; dezvoltarea reţelei de inovare a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei şi a instituţiilor de învăţământ; asigurarea cadrului legal privind politicile
de tineret în domeniile economic, social şi instituţional; crearea şi perfecţionarea
cadrului legal de dezvoltare a sportului de performanţă (profesionist); asigurarea
cadrului legal pentru renovarea bazei materiale a educaţiei fizice şi sportului;
aprobarea programelor naţionale antidoping şi cu privire la lupta împotriva
violenţei în sport; crearea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul mijloacelor
de informare în masă scrise şi electronice; monitorizarea activităţii Consiliului
Audiovizualului şi a Consiliului de supraveghere al furnizorului public național de
servicii media; monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naţionale pe
domeniul de activitate; executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în
domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate; examinarea
petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi
soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
8. Comisia agricultură şi industrie alimentară:
programe în domeniile: agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei,
pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic şi al industriei alimentare; agricultura
ecologică; statistica agricolă; controlul calităţii alimentelor; controlul veterinar şi
fitosanitar; stimularea şi consolidarea pieţei produselor agricole şi alimentare;
protecţia denumirilor de origine (indicaţiilor geografice) ale produselor agricole şi
alimentare; probleme ce vizează privatizarea în agricultură, libera inițiativă,
formele de proprietate, de asociere, de creditare, de arendare; gestionarea fondului
funciar; dezvoltarea pieţei funciare; activitatea societăţilor şi instituţiilor cu capital
de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi industria alimentară; servicii pentru
agricultură, industria alimentară, silvicultură şi pentru îmbunătăţiri funciare;
dezvoltarea rurală; armonizarea legislaţiei cu politica unitară a structurilor
agroalimentare din Uniunea Europeană; monitorizarea și evaluarea implementării
strategiilor naţionale pe domeniul de activitate; executarea hotărârilor şi adreselor
Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile
menţionate; examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său
de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
9. Comisia protecţie socială, sănătate şi familie:
protecţia socială: politica de stat în domeniul asigurărilor sociale de stat;
strategii în domeniul asigurărilor sociale pe termen lung şi mediu; monitorizarea
implementării strategiilor şi a aplicării legislaţiei în domeniu; examinarea şi
prezentarea anuală pentru adoptare a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale
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de stat, monitorizarea executării legii şi prezentarea raportului de executare a
acesteia; politici în domeniul asistenţei sociale; strategii în domeniul asistenţei
sociale pe termen lung şi mediu; monitorizarea implementării politicilor şi actelor
legislative în domeniu; asigurarea şi asistenţa socială de stat; ocrotirea sănătăţii şi
asistenţa medicală a populaţiei: legislaţia şi politica de stat; examinarea şi
prezentarea anuală pentru adoptare a proiectului legii fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, elaborarea şi prezentarea raportului de executare
a acesteia; supravegherea de stat a sănătăţii publice, expertiza medicală a vitalităţii,
activitatea farmaceutică şi asigurarea populaţiei cu medicamente; probleme
demografice: legislaţia şi politica demografică de stat, examinarea anuală a
rapoartelor cu privire la evoluţia demografică în Republica Moldova; reglementări
privind violența domestică, perfecționarea cadrului legal în asigurarea egalității de
gen și participarea egală a bărbaților și a femeilor în procesul decizional,
îmbunătățirea condiției femeii în societate; perfecţionarea cadrului legal în scopul
eficientizării politicilor statului pentru prevenirea îmbătrânirii populaţiei, a
depopulării spaţiului rural, pentru diminuarea mortalităţii, sporirea natalităţii;
problemele familiei, mamei şi copilului: politica de stat în domeniul protecţiei
copilului şi familiilor cu copii, crearea cadrului legal în domeniu; monitorizarea
implementării şi aplicării cadrului legal ce ţine de protecţia copilului şi a familiilor
cu copii; elaborarea şi promovarea iniţiativelor legislative privind perfecţionarea
cadrului legal în domeniile asigurărilor sociale, asistenţei sociale, protecţiei
familiei şi copilului; relaţiile de muncă şi salarizarea în domeniul public şi privat;
monitorizarea legislaţiei naţionale în domeniile respective, armonizarea acesteia cu
standardele europene şi convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii la care
Republica Moldova este parte; executarea hotărârilor şi adreselor Curţii
Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile
menţionate; examinarea petiţiilor care au fost repartizate potrivit domeniului său de
activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
10. Comisia mediu şi dezvoltare regională:
politica statului în domeniul protecţiei mediului; utilizarea durabilă a
resurselor naturale; restabilirea şi menţinerea potenţialului natural; fondul ariilor
naturale protejate de stat; utilizarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale: a
solului, a apei, a aerului, a biodiversităţii, a energiei; dezvoltarea regională,
amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea
locală; promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului; valorificarea
şi utilizarea deşeurilor de producţie şi menajere; securitatea ecologică;
monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul
surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
monitorizarea şi controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării
geologice, folosirii durabile şi protecţiei subsolului; monitorizarea şi controlul
implementării convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul mediului şi al
schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte; monitorizarea şi
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controlul implementării proiectelor finanţate din Fondul Ecologic Naţional;
perfecţionarea cadrului legal în scop de promovare şi dezvoltare a turismului;
promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului; implementarea
politicii de mediu în politicile sectoriale; prevenirea şi minimalizarea impactului
asupra mediului produs de calamităţile naturale şi de catastrofele tehnogene;
prevenirea şi minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de
mediu şi asupra economiei naţionale; promovarea măsurilor de adaptare în
contextul schimbărilor climatice; promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante
conform Protocolului de la Kyoto; monitorizarea și evaluarea implementării
strategiilor naţionale pe domeniul de activitate; executarea hotărârilor şi adreselor
Curţii Constituţionale în domeniu; exercitarea controlului parlamentar în domeniile
menţionate; examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său
de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
11. Comisia de control al finanțelor publice:
asigurarea cadrului legal privind auditul public extern; asigurarea organizării
și funcționării instituției supreme de audit; examinarea și audierea rapoartelor
anuale și de audit ale Curții de Conturi și ale entităților auditate; audierea
raportului anual asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice
și patrimoniului public; examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind
executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală; examinarea raportului anual al
Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova
în partea ce ține de eficiența utilizării banului public; organizarea și controlul
examinării petițiilor și audienței cetățenilor cu privire la auditul public extern și
modul de formare și utilizare a patrimoniului public; controlul parlamentar asupra
activității sectorului bugetar; controlul parlamentar asupra activității autorităților
administrației publice centrale, locale și a altor entități supuse auditului public
extern în vederea aplicării legislației privind modul de formare și întrebuințare a
finanțelor publice și patrimoniului public; executarea hotărârilor și adreselor Curții
Constituționale în domeniu; anunțarea și organizarea concursului public pentru
funcția de președinte al Curții de Conturi; propunerea către Președintele
Parlamentului a candidaturii președintelui Curții de Conturi, în baza rezultatelor
concursului public; propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a
candidaturilor membrilor Curții de Conturi, în baza propunerii președintelui Curții
de Conturi.
Art. 2. – Hotărârea Parlamentului nr. 48/2009 privind domeniile de
activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului se abrogă.
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Art. 3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

ZINAIDA GRECEANÎI

Chișinău, 29 noiembrie 2019.
Nr. 72.

