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Ce fac parlamentarii acolo?

Controlul parlamentar

Modul de organizare a deputaților

Parlamentul reprezintă poporul. Este unica autoritate 
legislativă a țării, adică singura care poate face legi în numele 
poporului. 
Membrii Parlamentului sunt aleși de cetățeni prin vot direct, 
liber exprimat, de către oameni. Numărul lor este proporțional 
cu populația. Parlamentul nostru are 101 deputați. Ei se află în 
serviciu poporului timp de patru ani - atât durează mandatul 
unui parlamentar. 
Parlamentul lucrează în două sesiuni ordinare pe an. Acestea 
sunt la fel ca semestrele de la școală. Pot exista și sesiuni 
extraordinare. De două ori pe săptămână deputații se întâlnesc 
în ședință comună, atunci când au de adoptat legi și de luat 
decizii foarte importante.

Legi! Discută, dezbat, votează și adoptă legile după care 
funcționează statul nostru. 

Pe lângă adoptarea legilor, Parlamentul verifică dacă acestea 
sunt implementate și produc schimbări spre bine, dacă banii 
publici sunt cheltuiți corect, dacă drepturile oamenilor sunt 
respectate și dacă instituțiile publice funcționează cum se 
cuvine. Acest proces se numește control parlamentar. 

Fracțiuni parlamentare în funcție de partid. Fiecare partid 
cu grupul lui în Parlament, unde discută și propun legi. 
Parlamentarii care renunță la grup se numesc neafiliați.  
Comisii specializate pe domenii. Comisiile sunt atelierele de 
lucru ale Parlamentului, în ședințele acestora luându-se cele 
mai multe și mai importante decizii. În funcție de nevoi și 
situație, se mai pot înființa comisii speciale sau de anchetă. 



Care e ierarhia legilor?
Legile constituționale - prin care se poate modifica legea 
legilor - Constituția
Legile organice - legi în domenii de importanță vitală 
pentru funcționarea statului, 
Legile ordinare - adoptate în domenii de o importanță mai 
redusă (dar de care e totuși nevoie pentru ca societatea să 
funcționeze).

Cum apar legile? 
legile constituționale - adică de revizuire a Constituției - se 
adoptă de Parlament, cu majoritate de 2/3 din numărul 
deputaților
legile organice şi hotărârile de Parlament se adoptă cu 51 de 
voturi (majoritatea deputaților aleși)
legile ordinare se adoptă cu votul majorității membrilor 
prezenți în sală

Ce domenii se reglementează prin lege?
• felul în care votăm
• cum funcționează partidele politice
• cum se organizează Guvernul, instanțele judecătorești, 
administrația publică locală etc.
• cum se organizează învățământul, în general
• contextul în care se declară stare de război și se mobilizează 
armata țării
• interacțiunea cetățenilor cu statul, în instanță etc.

Cât durează adoptarea unei legi?
Legile nu se adoptă peste noapte în Parlament.
Există un proces complex, prin care proiectul de lege trece, pe 
rând, pe la comisiile Parlamentului, până să ajungă să fie votat.
Parlamentul poate adopta proiecte de legi într-o procedură de 
urgență, atunci când e cazul.

Cine poate propune legi? 
Deputații, Guvernul, Președintele țării și Adunarea populară a 
UTA Găgăuzia.
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1. Înregistrarea inițiativei 
legislative în Parlament

3. Avizarea legii

5. Dezbaterea în plen

7. Promulgarea legii de 
către șeful statului

2. Desemnarea comisiei de 
specialitate pentru raport

4. Ordinea de zi

6. Votul final al deputaților

8. Publicarea legii în 
Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova

Procesul legislativ


