Biroul Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova
HOTĂRÂRE
privind delimitarea atribuţiilor
vicepreşedinţilor Parlamentului
În temeiul art. 15 din Regulamentul Parlamentului,
Biroul permanent al Parlamentului adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – Vicepreşedintele Parlamentului Vlad BATRÎNCEA:
a) coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
– Comisia juridică, numiri și imunități;
– Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport şi mass-media;
– Comisia protecție socială, sănătate și familie,
precum și activitatea comisiilor speciale sau de anchetă, instituite pe domeniile
respective;
b) coordonează activitatea Parlamentului în absența Președintelui Parlamentului,
inclusiv procesul legislativ, și exercită controlul privind respectarea de către comisiile
permanente menţionate la lit. a) a procedurii regulamentare de prezentare în Parlament a
proiectelor de acte legislative;
c) asigură exercitarea controlului parlamentar privind executarea actelor legislative ale
căror proiecte au fost examinate în cadrul comisiilor permanente pe care le coordonează;
d) coordonează activitatea de înregistrare și soluționare a petițiilor în termen legal și
asigură prezentarea rapoartelor analitice, elaborate în domeniile de activitate ale comisiilor
permanente pe care le coordonează;
e) asigură colaborarea Parlamentului cu autorităţile publice din domeniile justiție,
organe de drept, cultură, educație, tineret, sport, mass-media, protecție socială, sănătate,
familie, precum şi prezentarea de către acestea a rapoartelor în Parlament potrivit legii;
f) asigură comunicarea și dezvoltarea relațiilor parlamentare externe, inclusiv cu
organizații internaționale, pe domeniile coordonate;
g) asigură comunicarea dintre Parlament și Curtea Constituțională pe domeniile
coordonate;
h) asigură colaborarea Parlamentului cu autorităţile locale, precum şi cu societatea
civilă.
[Art.1 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr.39 din 18.12.2019]

Art. 2. – Vicepreședintele Parlamentului Mihail POPȘOI:
a) coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
– Comisia securitate națională, apărare și ordine publică;
– Comisia politică externă și integrare europeană;
– Comisia drepturile omului și relații interetnice,

precum și activitatea comisiilor speciale sau de anchetă, instituite pe domeniile
respective;
b) exercită controlul privind respectarea de către comisiile permanente menţionate la
lit. a) a procedurii regulamentare de prezentare în Parlament a proiectelor de acte legislative;
c) asigură exercitarea controlului parlamentar privind executarea actelor legislative ale
căror proiecte au fost examinate în cadrul comisiilor permanente pe care le coordonează;
d) asigură colaborarea Parlamentului cu autorităţile publice din domeniile securitate
națională, apărare, ordine publică; politică externă și integrare europeană; drepturile omului,
relații interetnice, precum şi prezentarea de către acestea a rapoartelor în Parlament potrivit
legii;
e) coordonează activitatea de înregistrare și soluționare a petițiilor în termen legal și
asigură prezentarea rapoartelor analitice elaborate în domeniile de activitate ale comisiilor
permanente pe care le coordonează;
f) asigură comunicarea și dezvoltarea relațiilor parlamentare externe, inclusiv cu
organizații internaționale, pe domeniile coordonate;
g) asigură comunicarea dintre Parlament și Curtea Constituțională pe domeniile
coordonate;
h) asigură colaborarea Parlamentului cu autoritățile locale.
[Art.2 modificat prin Hotărîrea Biroului permanent nr.39 din 18.12.2019]

Art. 3. – Vicepreședintele Parlamentului Alexandru SLUSARI:
a) coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
– Comisia economie, buget și finanțe;
– Comisia de control al finanțelor publice;
– Comisia agricultură și industrie alimentară, precum și activitatea comisiilor speciale
sau de anchetă, instituite pe domeniile respective;
b) exercită controlul privind respectarea de către comisiile permanente menţionate la
lit. a) a procedurii regulamentare de prezentare în Parlament a proiectelor de acte legislative;
c) asigură exercitarea controlului parlamentar privind executarea actelor legislative ale
căror proiecte au fost examinate în cadrul comisiilor permanente pe care le coordonează;
d) asigură colaborarea Parlamentului cu autoritățile publice din domeniile economie,
finanțe și proces bugetar, patrimoniul și finanțele publice, sistemul bancar, asigurări,
energetică, agricultură, industrie alimentară, precum şi prezentarea de către acestea a
rapoartelor în Parlament potrivit legii;
e) asigură respectarea cadrului legal privind auditul public intern și extern, organizarea
și funcționarea instituției supreme de audit, examinarea rapoartelor anuale și de audit ale
Curții de Conturi;
f) coordonează activitatea de înregistrare și soluționare a petițiilor în termen legal și
asigură prezentarea rapoartelor analitice elaborate în domeniile de activitate ale comisiilor
permanente pe care le coordonează;
g) asigură comunicarea și dezvoltarea relațiilor parlamentare externe, inclusiv cu
organizații internaționale, pe domeniile coordonate;
h) asigură comunicarea dintre Parlament și Curtea Constituțională pe domeniile
coordonate;
i) asigură colaborarea Parlamentului cu autoritățile locale.

Art. 4. – Vicepreședintele Parlamentului Monica BABUC:
a) coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
– Comisia administrație publică;
– Comisia mediu și dezvoltare regională,
precum și activitatea comisiilor speciale sau de anchetă, instituite pe domeniile
respective;
b) exercită controlul privind respectarea de către comisiile permanente menţionate la
lit. a) a procedurii regulamentare de prezentare în Parlament a proiectelor de acte legislative;
c) asigură exercitarea controlului parlamentar privind executarea actelor legislative ale
căror proiecte au fost examinate în cadrul comisiilor permanente pe care le coordonează;
d) asigură colaborarea Parlamentului cu autoritățile publice din domeniile administrație
publică, dezvoltare regională, protecția mediului înconjurător, precum şi prezentarea de către
acestea a rapoartelor în Parlament potrivit legii;
e) coordonează activitatea de înregistrare și soluționare a petițiilor în termen legal și
asigură prezentarea rapoartelor analitice elaborate în domeniul mediu și dezvoltare
regională;
f) asigură comunicarea și dezvoltarea relațiilor parlamentare externe, inclusiv cu
organizații internaționale, pe domeniile coordonate;
g) asigură comunicarea dintre Parlament și Curtea Constituțională pe domeniile
coordonate;
h) asigură colaborarea Parlamentului cu autoritățile locale.
Art. 5. – Întru exercitarea atribuţiilor ce le revin, vicepreşedinţii Parlamentului emit
dispoziţii.
Art. 6. – Hotărîrea Biroului permanent nr. 9 din 4 martie 2015 privind delimitarea
atribuțiilor vicepreședinților Parlamentului se abrogă.
Art. 7. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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