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Notă: 
 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de 
dezvoltare a Naţiunilor Unite, care promovează schimbarea şi conectează ţările la informaţii, 
experienţă şi resursele necesare pentru a ajuta oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună.  
 
Prezenta strategie a fost elaborată în cadrul proiectului Programului Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare „Consolidarea capacităţii instituţionale a Parlamentului Republicii Moldova”. 
Opiniile exprimate în acest document nu reflectă neapărat poziţia oficială a PNUD. 
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Sumar Executiv: 
 
Strategia face parte din proiectul PNUD “Consolidarea Capacităţii Instituţionale a 
Parlamentului Republicii Moldova”. Ea a fost pregătită după o vizită de lucru şi o 
cercetare de documente. Strategia recunoaşte că poziţia pro UE a Preşedinţiei 
Moldovei şi partidului majoritar (Partidul Comuniştilor) a creat un context deosebit 
de favorabil în care noua politică de comunicare a Parlamentului Moldovei 
poate fi încadrată. Într-adevăr, prin comunicare Parlamentul poate promova Agenda 
UE, întări credibilitatea sa în faţa publicului şi deveni un adevărat apărător al 
democraţiei Moldovei. 
 
Pentru Parlamentele din întreaga lume unul dintre cele mai importante obiective este 
crearea unei legături eficiente între public şi reprezentaţii săi. Oferirea pe de o 
parte alegătorilor a posibilităţii de a-şi aduce aportul la procesul legislativ şi, pe de 
altă parte, fiind în stare să comunice alegătorilor scopurile care stau la baza legilor, 
sunt cele două aspecte gemene ale lucrului legislativ care necesită efort substanţial. 
Comunicarea eficientă contribuie la evitarea lipsei de legătură între alegători şi 
deputaţi. Sistemul electoral din Moldova, bazat pe listă de partid şi existenţa unei 
singure circumscripţii electorale pentru întreaga ţară, aduce în actualitate provocări 
specifice de comunicare. Cea mai importantă provocare este că alegătorii nu dispun 
de un deputat care să le reprezinte regiunea. În consecinţă, comunicarea eficientă între 
reprezentanţii din Parlament şi alegători trebuie să fie obiectivul de bază.  
 
Suplimentar, unele recomandări vor facilita implementarea unei strategii care va 
putea ajuta Parlamentul să devină un protector eficient al democraţiei Moldovei. 
Această poziţie a Parlamentului este susţinută de deschiderea recentă a conducerii 
Parlamentului faţă de societatea civilă şi va ajuta la fortificarea încrederii necesare a 
publicului larg.  
 
Printre recomandările de fortificare a prezenţei Parlamentului pe arena naţională şi 
sporirea încrederii din partea publicului, precum şi a susţinerii instituţiei sunt unele 
care ar putea fi implementate imediat, cum ar fi:  
 

Crearea unei secţiuni de CFI (Cele mai Frecvente Întrebări) pe web site-ul 
Parlamentului cu răspunsuri complete la subiectele cele mai des întîlnite din 
partea cetăţenilor despre activitatea Parlamentului. 
 
Actualizarea web site-ului: 
Existenţa web site-ului este un pas înainte foarte important. Site-ul trebuie să 
corespundă criteriilor: să fie curat, simplu şi uşor de navigat.  
 
Crearea unui substituent temporar al Intranetului: 
Chiar înainte de implementarea unui Intranet complet, de format o secţiune a web 
site-ului pentru uz intern 
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Numirea unui purtător oficial de cuvînt (ca parte componentă a 
Administraţiei Parlamentului); 

 
Anularea Buletinului de Ştiri, re-direcţionarea resurselor angajaţilor din 
Serviciul de Presă şi Imagine şi Serviciul Informaţional-analitic şi de 
Prognozare 

 
Instituţionalizarea regulată a audierilor publice 

 
Schimbarea transmisiunilor directe ale şedinţelor plenare de pe postul TV 
Moldova 1 cu un canal specializat prin cablu. 

 
Oferirea unor pachete de noutăţi săptămînale despre proiectele de lege 
înainte de petrecerea şedinţelor  

 
Crearea unor Zile a Uşilor Deschise: 

Crearea odată în lună a Zilei Uşilor Deschise unde fiecare este invitat 
pentru a face un tur al Parlamentului; 
 

Aduceţi copii voştri la lucru: 
Oferirea posibilităţii deputaţilor şi angajaţilor din Parlament să-şi aducă 
copii săi la lucru odată în an, pentru a-i familiariza pe copii (şi pe 
familia întreagă – invitaţi un copil şi un adult odată în an) cu lucrul unui 
deputat în Parlament; 
 

Crearea Zilelor Europei: 
Instituţionalizarea Seminarelor şi Conferinţelor pe subiecte de interes 
major pentru publicul Moldovei cu privire la diverse evenimente pe arena 
UE: spre exemplu Ziua Unificării Istorice a Europei pe data de 9 Mai – 
discuţii de motivare şi acţiuni care au fost înainte de primul Tratat; Zilele 
Consumatorilor Europei – discuţii despre drepturile şi obligaţiunile 
Consumatorilor din UE, etc. 
 

Ţintirea Comunicării cu Bruxelles-ul (Comisia şi Parlamentul European) 
 

Mărirea frecvenţei apariţiei Curierului Parlamentar la 6 ori pe an şi 
examinarea posibilităţii traducerii lui în limba engleză pentru a fi distribuit 
prin intermediul Ambasadelor Moldovei în întreaga lume precum şi prin 
intermediul Misiunii României la UE. 
 
Sărbătorirea zilelor ONU – în special a celor ce ţin de drepturile omului, alte 
valori sau subiecte ale democraţiei stabilite ca prioritare de Republica 
Moldova 

 
În continuare, acest raport sugerează recomandări pe termen mediu. Aceste 
recomandări nu sunt considerate “de termen mediu” pentru că sunt mai puţin 
importante, dar pentru că ele necesită fonduri adiţionale şi în consecinţă este 
nevoie de timp pentru ca bugetele noi să fie negociate. 
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Deputaţii trebuie să călătorească ca reprezentanţi ai poporului şi nu ca 
reprezentanţi ai partidelor politice 

 
Biblioteca trebuie automatizată, noi cărţi (cu tematică de UE) trebuie 
procurate sau primite ca donaţii, trebuie oferite CD-uri cu legislaţie şi 
cursuri de limbi străine 

  
Sunt necesare cursuri de limbi străine pentru deputaţi şi angajaţii din 
Parlament  
 
Serviciul Presă şi Imagine şi o parte din Serviciul Informaţional-analitic şi de 
Prognozare trebuie comasate într-un Serviciu de Comunicare 

 
Trebuie format un Departament de Relaţii cu Publicul 

 
Trebuie creat un post de televiziune public prin cablu 
 
Trebuie oferite stagii de lucru pentru studenţi din cadrul facultăţilor de 
Ştiinţe Politice, Drept, Administraţie Publică şi Comunicare 

 
Plasarea Codului Funcţionarului Public pe web site 

 
Întreţinerea contactului cu moldovenii aflaţi în străinătate 

 
Recomandări pe termen lung 
  
Sistemele informaţionale: 
 
După cum se va menţiona în Secţiunea 2, fiecare post de lucru trebuie echipat cu un 
calculator şi conexiune la internet; 
Deputaţii şi angajaţii lor trebuie să obţină Licenţa Europeană de Utilizator al 
Calculatorului (ECDL) pentru a le permite să folosească calculatorul la capacitate 
maximă şi să poată să se folosească cu uşurinţă de resursele internet; 
Organizarea unor aranjamente cu producătorii de calculatoare pentru a 
achiziţiona echipament la preţuri mici sau prin leasing, sau să lucreze cu fundaţii 
din SUA pentru a transmite calculatoare de mîna a doua pentru fiecare post de lucru. 
(De asemenea, se recomandă examinarea posibilităţii de achiziţionare a 
calculatoarelor folosite un timp scurt sau primirea unor donaţii de calculatoare). 

 
Posibilele schimbări în Codul Electoral: 
 
O comunicare eficientă nu poate avea loc dacă alegătorii nu pot identifica deputaţi 
concreţi care să se intereseze de problemele lor; 
Astfel, apare drept necesară reexaminarea legislaţiei electorale şi considerarea 
posibilităţii formării unei circumscripţii electorale pentru fiecare raion. Sunt şi alte 
soluţii pentru problema transnistreană care nu prevăd punerea în pericol a întregului 
sistem electoral şi “aruncarea apei în care pruncul a fost spălat cu tot cu el”. 


