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PARTEA I
Legi, hot rîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Pre!edintelui Republicii Moldova
480

DECRET
pentru promulgarea Legii privind utilizarea
Drepturilor Speciale de Tragere alocate
de Fondul Monetar Interna"ional

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constitu ia Republicii
Moldova,
Pre!edintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ":

Articol unic. – Se promulg" Legea nr. 51-XVIII din
30 octombrie 2009 privind utilizarea Drepturilor Speciale de
Tragere alocate de Fondul Monetar Interna ional.

PRE#EDINTELE INTERIMAR
AL REPUBLICII MOLDOVA

Mihai GHIMPU

Nr. 39-V. Chi!in u, 3 noiembrie 2009.

481

LEGE
privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere
alocate de Fondul Monetar Interna"ional

Parlamentul adopt" prezenta lege organic".
Art.1. – Mijloacele în form" de Drepturi Speciale de
Tragere (DST) alocate de Fondul Monetar Interna ional
Republicii Moldova prin intermediul B"ncii Na ionale a

Moldovei, în sum" de 117 713 577,00 DST, se vor utiliza la
finan area deficitului bugetului de stat.
Art.2. – Cheltuielile aferente deservirii Drepturilor
Speciale de Tragere se vor efectua de la bugetul de stat.

PRE#EDINTELE PARLAMENTULUI

Mihai GHIMPU

Nr.51-XVIII. Chi!in u, 30 octombrie 2009.

482

HOT$RÎRE
privind domeniile de activitate ale comisiilor
permanente ale Parlamentului

Parlamentul adopt" prezenta hot"rîre.
Art.1. – Se stabilesc domeniile de activitate pentru
comisiile permanente ale Parlamentului dup" cum urmeaz":
1. Comisia juridic", pentru numiri !i imunit" i:
reglement"ri constitu ionale; reglement"ri în domeniul
dreptului civil, penal, administrativ, procedur" civil", penal",
contraven ional" !i de contencios administrativ; organizarea
judec"toreasc", statutul magistra ilor !i al procuraturii; legisla ia electoral", legisla ia privind partidele !i asocia iile ob!te!ti;
probleme legate de interpretarea Regulamentului Parlamentului, probleme de disciplin" parlamentar", imunit" i, numiri !i
confirm"ri; alte reglement"ri cu caracter juridic.
2. Comisia economie, buget !i finan e:
asigurarea cadrului legal privind: politica dezvolt"rii
durabile !i asigur"rii cre!terii economice; politica bugetar",
fiscal" !i vamal"; politica financiar-creditar" !i monetarbancar"; activitatea investi ional" !i pia a valorilor mobiliare;
dezvoltarea sectoarelor informa ional, electronic, a telecomunica iilor !i a sectorului energetic; asigurarea !i reasigurarea; protec ia produc"torilor !i consumatorilor; perfec ionarea rela iilor economiei de pia " !i a liberei concuren e;
politica în domeniul comer ului interior !i exterior; optimizarea domeniului de activitate al sectorului real al economiei
na ionale (licen iere, certificare, acreditare, evaluare etc.);
optimizarea domeniului privatiz"rii !i propriet" ii.
3. Comisia securitate na ional", ap"rare !i ordine
public":
probleme privind securitatea na ional", serviciul în structurile specializate ale puterii executive ce asigur" securitatea
na ional"; combaterea criminalit" ii, corup iei !i terorismului;
asigurarea ordinii publice !i securit" ii circula iei rutiere;
paza !i regimul frontierei de stat, împuternicirile autorit" ilor
publice centrale !i locale în domeniul pazei frontierei de
stat; reforma For elor Armate (armata na ional", trupele
de gr"niceri, trupele de carabinieri), serviciul în For ele
Armate !i serviciul civil (de alternativ"), protec ia social"
!i juridic" a militarilor; serviciul în organele vamale, în
sistemul penitenciar !i în organele protec iei civile !i situa-
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iilor excep ionale; protec ia secretului de stat; asigurarea
cet" enilor cu acte de identitate, protec ia datelor cu
caracter personal.
4. Comisia politic" extern" !i integrare european":
controlul parlamentar asupra politicii externe !i de
integrare european" a Guvernului; coordonarea procesului
de racordare a legisla iei la standardele europene; avizarea
tratatelor !i altor acte interna ionale; cooperarea cu parlamentele altor state !i cu organismele interparlamentare;
audierea candida ilor pentru func ia de ambasador în
str"in"tate.
5. Comisia drepturile omului !i rela iile interetnice:
drepturile omului; problemele minorit" ilor na ionale;
problemele cultelor; cet" enia Republicii Moldova; asigurarea reglement"rilor juridice în domeniul migra iei; asigurarea !anselor egale pentru femei !i b"rba i; protec ia
comunit" ilor de cet" eni ai Republicii Moldova din str"in"tate, victimelor represiunilor politice !i refugia ilor.
6. Comisia administra ie public", mediu !i dezvoltare
regional":
administra ia public" central" !i local"; organizarea !i
func ionarea autorit" ilor administra iei publice în unit" ile
administrativ-teritoriale; organizarea administrativ-teritorial"; protec ia mediului !i utilizarea durabil" a resurselor
naturale; programe de dezvoltare regional".
7. Comisia cultur", educa ie, cercetare, tineret, sport
!i mass-media:
asigurarea cadrului legal privind politica dezvolt"rii
culturii, institu iilor teatrale, cluburilor !i caselor de cultur";
ocrotirea monumentelor de cultur" !i istorie, inclusiv
din domeniul literaturii, artei, muzicii, cinematografiei;
asigurarea cadrului legal pentru activitatea institu iilor
de înv" "mînt de toate nivelurile !i monitorizarea acestei
activit" i; reformarea !i modernizarea întregului sistem
educa ional; crearea condi iilor necesare pentru ridicarea
calit" ii înv" "mîntului la un nivel mai înalt; modernizarea
procesului de formare profesional"; asigurarea cadrului
legal privind integrarea european" a sistemului educa ional;
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asigurarea dezvolt"rii !i func ionalit" ii infrastructurii !i
bazei didactice a înv" "mîntului; perfec ionarea politicii de
stat în domeniul !tiin ei !i inov"rii, racordarea procesului
de cercetare-dezvoltare la necesit" ile "rii; monitorizarea implement"rii Codului cu privire la !tiin " !i inovare;
asigurarea cooper"rii !tiin ifice interna ionale, inclusiv prin
intermediul elabor"rii !i semn"rii Acordului de asociere
la Programul FP-7 al Uniunii Europene, altor acorduri în
domeniul !tiin ei !i inov"rii; dezvoltarea re elei de inovare
a Academiei de #tiin e a Moldovei !i a institu iilor de
înv" "mînt; monitorizarea implement"rii Strategiei na ionale
pentru tineret pentru anii 2009–2013; asigurarea cadrului
legal privind politicile de tineret în domeniul economic, social
!i institu ional; aprobarea !i monitorizarea implement"rii
Strategiei dezvolt"rii culturii fizice !i sportului; crearea !i
perfec ionarea cadrului legal de dezvoltare a sportului de
performan " (profesionist); asigurarea cadrului legal pentru
renovarea bazei materiale a educa iei fizice !i sportului;
aprobarea programelor na ionale antidoping !i cu privire la
lupta împotriva violen ei în sport; crearea !i perfec ionarea
cadrului legal în domeniul mijloacelor de informare în mas"
scrise !i electronice; monitorizarea activit" ii Consiliului
Coordonator al Audiovizualului !i a Consiliului de observatori
al institu iei publice na ionale a audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova”.
8. Comisia agricultur" !i industrie alimentar":
programe în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic
!i industriei alimentare; agricultura ecologic"; statistica
agricol"; controlul calit" ii alimentelor; controlul veterinar
!i fitosanitar; stimularea !i consolidarea pie ei produselor agricole !i alimentare; protec ia denumirilor de
origine (indica iilor geografice) ale produselor agricole !i
alimentare; probleme specifice ale privatiz"rii în agricultur",
libera ini iativ", forme de proprietate, de asociere, creditare,
arendare; gospod"rirea fondului funciar; dezvoltarea pie ei
funciare; activitatea societ" ilor !i institu iilor cu capital
de stat sau mixt din agricultur", silvicultur" !i industria
alimentar"; servicii pentru agricultur", industria alimentar",
silvicultur" !i pentru îmbun"t" iri funciare; dezvoltarea
rural"; armonizarea legisla iei cu politica unitar" a structurilor agroalimentare din Uniunea European".

9. Comisia protec ie social", s"n"tate !i familie:
protec ia social": politica de stat în domeniul asigur"rilor
sociale de stat; strategii în domeniul asigur"rilor sociale
pe termen lung !i mediu; monitorizarea implement"rii
strategiilor !i a aplic"rii legisla iei în domeniu; examinarea
!i prezentarea anual" pentru adoptare a proiectului Legii
bugetului asigur"rilor sociale de stat, monitorizarea
execut"rii legii !i prezentarea raportului de executare a
acesteia; politici în domeniul asisten ei sociale; strategii
în domeniul asisten ei sociale pe termen lung !i mediu;
monitorizarea implement"rii politicilor !i actelor legislative
în domeniu; asigurarea !i asisten a social" de stat; ocrotirea
s"n"t" ii !i asisten a medical" a popula iei: legisla ia !i
politica de stat; examinarea !i prezentarea anual" pentru
adoptare a proiectului Legii fondurilor asigur"rii obligatorii
de asisten " medical", elaborarea !i prezentarea raportului de executare a acesteia; supravegherea de stat a
s"n"t" ii publice, expertiza medical" a vitalit" ii, activitatea
farmaceutic" !i asigurarea popula iei cu medicamente;
probleme demografice: legisla ia !i politica demografic" de
stat, examinarea anual" a rapoartelor cu privire la evolu ia
demografic" în Republica Moldova, perfec ionarea cadrului
legislativ în scopul eficientiz"rii politicilor statului pentru
prevenirea îmb"trînirii popula iei, a depopul"rii spa iului
rural, pentru diminuarea mortalit" ii, sporirea natalit" ii;
problemele familiei, mamei !i copilului: politica de stat în
domeniul protec iei copilului !i familiilor cu copii, crearea
cadrului legislativ în domeniu; monitorizarea implement"rii
!i aplic"rii cadrului legal ce ine de protec ia copilului !i
familiilor cu copii; elaborarea !i promovarea ini iativelor
legislative privind perfec ionarea cadrului legal în domeniul
asigur"rilor sociale, asisten ei sociale, protec iei familiei !i
copilului; rela iile de munc" !i salarizarea în domeniul public
!i privat; monitorizarea legisla iei na ionale în domeniile
respective, armonizarea acesteia cu standardele europene
!i conven iile Organiza iei Interna ionale a Muncii la care
Republica Moldova este parte.
Art.2. – Hot"rîrea Parlamentului nr.17-XVI din 8 aprilie
2005 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului se abrog".
Art.3. – Prezenta hot"rîre intr" în vigoare la data
adopt"rii.

PRE#EDINTELE PARLAMENTULUI

Mihai GHIMPU

Nr.48-XVIII. Chi!in u, 29 octombrie 2009.
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HOT$RÎRE
pentru adoptarea Declara"iei Parlamentului Republicii
Moldova cu privire la starea justi"iei în Republica
Moldova !i la ac"iunile necesare îmbun t "irii situa"iei
în domeniul justi"iei

Parlamentul adopt" prezenta hot"rîre.
Articol unic. – Se adopt" Declara ia Parlamentului
Republicii Moldova cu privire la starea justi iei în Republica
PRE#EDINTELE PARLAMENTULUI

Moldova !i la ac iunile necesare îmbun"t" irii situa iei în
domeniul justi iei (se anexeaz").
Mihai GHIMPU

Nr.53-XVIII. Chi!in u, 30 octombrie 2009.

DECLARA%IA
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea justi"iei
în Republica Moldova !i la ac"iunile necesare
îmbun t "irii situa"iei în domeniul justi"iei
Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de exponent
al voin ei poporului exprimat" liber în alegerile din 29 iulie
2009, constat" cu îngrijorare c" justi ia în Republica
Moldova este grav afectat" de corup ie !i prezint" simptome
serioase de angajare politic".
O asemenea involu ie a justi iei moldovene!ti a fost
posibil", în principal, din cauza:
- cre"rii unui cadru normativ insuficient, care a permis

promovarea în func iile de conducere a instan elor judec"tore!ti !i în func ia de judec"tor pe alte criterii decît cele
admise într-o societate democratic", bazat" pe drept;
- elimin"rii, în anii 2002–2003, din justi ie pe criterii
politice a unui num"r considerabil de judec"tori one!ti !i
califica i !i promov"rii în func iile vacante a unor persoane
obediente guvern"rii;
- neglij"rii sau aplic"rii selective de c"tre Consiliul
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