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PROCEDURILE PARLAMENTARE: 
CONCEPT, SEMNIFICAŢIE ŞI CLASIFICARE

Viorel ALBU,
magistru în drept

SUMMARY
The role and significance of parliamentary procedures are the fol-
lowing: first, they provide adequate procedural insurance of the ac-
tivity of parliament and therefore constitute the basis for the rational 
organization of the work of parliament, and secondly, they are the em-
bodiment of public interests and party in the parliament, in the third 
row, parliamentary procedures are elements of „brake and counterba-
lance” system allowing parliament to achieve legislative power and 
control over the executive.

Abordarea teoretică a procedurilor parlamentare impune cu necesitate pen-
tru început precizarea conceptului de „procedură”. Din perspectiva etimologi-
ei sale se poate susţine că acest termen a fost împrumutat din limba franceză 
(„procedure”). La rândul său, limba franceză a împrumutat termenul din latină  
(„procedere”), care semnifică promovare a ceva sau, într-un sens mai îngust, o 
ordine stabilită oficial de a acţiona,1 orice acţiune continuă şi succesivă.2 În ge-
neral, termenul de „procedură” este înţeles în jurisprudenţă ca şi în alte domenii 
ca fiind o consecutivitate de acţiuni, o ordine de realizare a unei activităţii etc.3 

Cercetătorii recunosc procedurii şi alte trăsături. Astfel, orice procedură, 
ca fenomen social, reprezintă un sistem orientat spre atingerea unui anumit 
rezultat social; aceasta constă din acte succesive sau trepte de activitate; cre-
ează un model consacrat normativ de dezvoltare, de mişcare a unui fenomen; 
este organizată ierarhic; se află în dinamică, dezvoltare; exprimă mijlocul de 
realizare a unei anumite relaţii sociale.4 

1  Игнатов Е. А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе 
парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, № 11. [электронный ресурс].  
<http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html>.
2  Майфат А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. 
Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.
3  Майфат А. В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования: монография. 
Москва: Волтерс Клувер, 2007, p. 210.
4  Протасов В. Н. Юридическая процедура. М., 1991, p. 6-7.
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Este important de precizat că procedura încetează a fi un fenomen social 
şi devine o procedură juridică în cazul în care ea se transpune în sfera juri-
dică.5 Menirea procedurii juridice este orientată spre realizarea dispoziţiilor 
normelor de drept.6 

Potrivit lui E. A. Ignatov, procedura parlamentară constituie o varietate 
a procedurii juridice, deoarece dispune de unele şi aceleaşi trăsături ca şi 
ultima, cum ar fi:7 

- este o procedură specială, consacrată clar în legi sau acte normative 
subordonate legilor; 

- ea reprezintă o ordine stabilită normativ de realizare a activităţii juridice; 
- principalul scop al procedurii juridice constă în realizarea normei juridi-

ce materiale şi a raportului juridic material bazat pe aceasta. 
Deci în baza reflecţiilor cercetătorului se poate conchide că procedura 

parlamentară constituie o procedură juridică ce se realizează în cadrul activi-
tăţii organului legislativ (parlamentului) reieşind din drepturile şi competen-
ţa cu care acesta este învestit.

Prin urmare, instituţia procedurilor parlamentare reglementează relaţiile 
ce apar în procesul asigurării organizării şi activităţii parlamentului în scopul 
exercitării funcţiilor sale constituţionale.8 În acest sens, M. I. Levina accen-
tuează următoarele momente:9 

5  Сероус А. В. Особенности парламентских процедур в законодательных (предста-
вительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации. В: 
Известия высших учебных заведений. Уральский регион, 2011, № 1, p. 10.
6  Кучерявенко Н. П. Правовая природа налоговых процедур. В: Юридическая наука 
и образование: вып. 3/2010/ Юридический факультет Белорусского государственного 
университета. Минск: Право и экономика, 2010. (301р.) [электронный ресурс]. <http://
elib.bsu.by/bitstream/123456789/41385/1/4_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%
80%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf>. 
7  Игнатов Е. А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе 
парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, № 11. [электронный ресурс]. 
<http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html>.
8  Игнатов Е. А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе 
парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, № 11. [электронный ресурс]. 
<http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html>.
9  Левина М. И. История становления и развития парламентских процедур в Англии 
XVII – начала XIX вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. М., 1999, p. 6.
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- instituţia procedurilor parlamentare cuprinde normele procesuale ale 
dreptului parlamentar;

- procedurile parlamentare conferă un caracter de drept activităţii parla-
mentului de exercitare a funcţiilor sale constituţionale;

- procedurile parlamentare constituie un sistem de organizare a activităţii 
parlamentului întru exercitarea funcţiilor sale, reglementat de o totalitate de 
norme juridice şi cutumiare;

- constituirea şi dezvoltarea procedurilor parlamentare ca mijloace ce asi-
gură existenţa parlamentului, organizarea activităţii interne a acestuia, care 
determină ordinea relaţiilor acestuia cu alte autorităţi ale statului şi societa-
tea, este un proces firesc.

Astfel, procedura parlamentară presupune ordinea reglementată juridic, 
în baza căreia parlamentul îşi exercită competenţa. Această ordine se referă, 
în primul rând, la acţiunile succesive pe care le întreprinde parlamentul în 
vederea realizării drepturilor şi obligaţiilor sale, precum şi a subiecţilor care 
dispun de anumite drepturi de a se implica în activitatea legislativului.10 De 
aici, se consideră că procedurile parlamentare reprezintă totalitatea acţiuni-
lor succesive stabilite juridic, cu ajutorul cărora subiecţii procedurilor par-
lamentare îşi pot exercita drepturile şi realiza obligaţiile ce ţin de activitatea 
legislativă.11 

Procedurile parlamentare presupun o formă specială de realizare a func-
ţiilor organului legislativ, o formă procesuală a activităţii legislative a aces-
tuia, care reprezintă o ordine stabilită normativ a activităţii parlamentului de 
realizare a atribuţiilor sale constituţionale.12 

În urma studierii literaturii de specialitate, cercetătorul A.V. Serous con-

10  Ковачев Д. А. Парламентская процедура: понятие, виды, регламентация (на опыте 
зарубежных государств). B: Вестник межпарламентской ассамблеи №  4. СПб. 1994, 
p. 193.
11  Игнатов Е. А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе 
парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, № 11. [электронный ресурс]. 
<http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html>.
12  Игнатов Е. А. Парламентские процедуры в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации: Конституционно-правовой аспект. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2003. 
<http://www.dissercat.com/content/parlamentskie-protsedury-v-gosudarstvennoi-dume-fed-
eralnogo-sobraniya-rossiiskoi-federatsii-#ixzz2oWhVKEAE>.
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stată că procedura parlamentară dispune de conţinut şi formă. Conţinutul 
procedurilor parlamentare este influenţat de mai mulţi factori, printre care: 
sistemul electoral, caracterul unicameral sau bicameral al parlamentului, 
sistemul de partide, caracterul raporturilor dintre organele puterii, funcţiile 
parlamentului.13 

Forma procedurii presupune consacrarea normativă a acesteia în Con-
stituţie sau în regulamentele parlamentelor (a camerelor acestora în cazul 
parlamentelor bicamerale). De asemenea, reguli procedurale se pot conţine 
şi în legi speciale.

În pofida faptului că se acceptă şi existenţa unor norme cutumiare în acest 
sens, cercetătorul precizează că, în prezent, consacrarea normativă a proce-
durilor parlamentare este una dintre cele mai actuale probleme ale parlamen-
tarismului. Aceasta deoarece ordinea de realizare de către organul legislativ 
a unor atribuţii influenţează direct independenţa parlamentului în adoptarea 
legilor, precum şi calitatea acestora.14  

O părere similară poate fi atestată şi la cercetătorii români, care conside-
ră că în probleme delicate este salutabilă existenţa unor reguli procedurale 
scrise, fiind evitate, astfel, şicanele procedurale rezultate din interpretările, 
adeseori elastice, ale regulilor cutumiare.15 

În practica juridică din lume normele procedurilor parlamentare sunt con-
sacrate în următoarele forme de drept: Constituţie, regulamente şi alte acte 
ale parlamentului; lege; cutumă, precedentul parlamentar.16 

În prezent, luând în consideraţie preocuparea permanentă de perfecţionare 
a mecanismelor procesului legislativ, cea mai optimă formă de consacrare a 
procedurilor parlamentare este considerat a fi regulamentul. Acesta reprezintă 

13  Сероус А. В. Парламентские процедуры и функции парламента: вопросы взаимоо-
бусловленности. В: Вестник Челябинского государственного университета, 2013, № 5 
(296), Право. Вып. 35, p. 26; 22, p. 52-53.
14  Сероус А. В. Особенности парламентских процедур в законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации. В: Извес-
тия высших учебных заведений. Уральский регион, 2011, № 1, p. 9.
15  Muraru I., Constantinescu M. Drept parlamentar românesc. Bucureşti: Actami, 1999, p. 
168.
16  Бударина С. В. Роль регламента в правовом регулировании парламентских процедур. 
B: Ученые записки Казанского государственного университета, том 149, кн. 6, 2007, p. 
117.
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actul normativ-juridic de bază, fundamental, autonom ce asigură organizarea 
activităţii parlamentului. Astfel, perfecţionând normele acestuia, se perfecţi-
onează însuşi procesul legislativ, fapt ce, la rândul său, constituie o garanţie 
importantă pentru adoptarea unor legi calitative pentru stat şi societate.17 

În literatură se susţine că regulamentul cuprinde, în cea mai mare parte, 
norme de drept procesual,18 respectiv, acest act juridic reglementează activi-
tatea procedurală a parlamentului.

În ce priveşte conţinutul său, regulamentul nu cuprinde norme primare, 
nu stabileşte drepturi şi obligaţii primare şi în acest sens nu completează 
Constituţia. El consacră doar ordinea de realizare a drepturilor şi obligaţiilor 
prevăzute în alte acte (constituţionale, legislative).19 

Potrivit prof. V. Popa, Regulamentul Parlamentului conţine norme de re-
gulă interioară a Parlamentului şi nu reglementează relaţii sociale de drept 
comun20 (idee susţinută şi de alţi specialişti autohtoni).21 Cu toate acestea 
însă, Regulamentul Parlamentului trebuie să conţină o reglementare clară, 
concretă şi corespunzătoare a tuturor aspectelor activităţii Parlamentului, de-
oarece anume de aceasta depinde eficienţa autorităţii legislative supreme a 
statului şi promovarea de către aceasta a democraţiei în societate.

Referitor la tipurile de proceduri parlamentare şi clasificarea acestora în 
literatura de specialitate, sunt enunţate mai multe viziuni. În cadrul doctrinei 
constituţionale româneşti, cercetătorii divizează procedurile parlamentare în 
două categorii: procedurile de aplicaţie generală, indiferent de aspectele la 
care se referă (din care fac parte: sesizarea, procedura de pregătire a lucrări-
lor în plen, procedura de dezbateri şi procedura de vot) şi procedurile speci-
ale, din care fac parte: procedura legislativă, procedura de control, procedura 

17  Бударина С. В. Роль регламента в правовом регулировании парламентских процедур. 
B: Ученые записки Казанского государственного университета, том 149, кн. 6, 2007, p. 
121.
18  Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов. Конституционные 
основы, теория, практика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980, p. 121-122.
19  Бударина С.В. Роль регламента в правовом регулировании парламентских процедур. 
B: Ученые записки Казанского государственного университета, Том 149, кн. 6, 2007, p. 
120.
20  Popa V. Drept parlamentar. Chişinău, 1999, p. 129.
21  Bordei L. Principiile democraţiei pluraliste în activitatea parlamentară. Chişinău: ULIM, 
2010, p. 98.
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de alegere, formare şi numire, procedura de validare a mandatelor şi alte 
proceduri speciale.22 

Concretizarea adusă pe marginea acestei clasificări priveşte calificarea sa 
ca fiind o împărţire pur metodologică. Singura distincţie, de interes juridic, 
este între regulile pocedurale constituţionale şi cele regulamentare, deoarece 
numai primele condiţionează constituţionalitatea externă a actului adoptat. 
Aceste reguli însă privesc anume aspecte ce se regăsesc la toate procedurile 
menţionate.23 

Spre deosebire de doctrina românească (şi mai mult de cea autohtonă), 
în cadrul doctrinei juridice ruse, procedurile parlamentare sunt clasificate 
în funcţie de mai multe criterii în mai multe cateorii. Cunoaşterea acestora 
prezintă importanţă, dat fiind faptul că de existenţa şi nivelul de dezvoltare a 
acestora depinde, în general, eficienţa organului legislativ.

În majoritatea studiilor consacrate procedurilor parlamentare, în calitate 
de criteriu de clasificare a acestora este folosit criteriul competenţelor parla-
mentului. În funcţie de acest aspect, cercetătorii identifică următoarele cate-
gorii de proceduri parlamentare:24; 25; 26 

Prima categorie cuprinde procedurile de exercitare a competenţelor par-
lamentului ca organ legislativ şi reprezentativ, şi anume: procedura utiliza-
tă la reprezentarea naţiunii; procedura utilizată la crearea voinţei politice; 
procedura legiferării; procedura desfăşurării raporturilor cu alte organe ale 
statului; procedura soluţionării întrebărilor ce ţin de formarea unor organe de 
stat; procedura exercitării atribuţiilor de control; procedura soluţionării între-
bărilor ce ţin de finanţele publice; procedura soluţionării întrebărilor ce ţin de 
statutul juridic al cetăţenilor, organizaţiilor şi asociaţiilor acestora; procedura 
soluţionării întrebărilor ce ţin de securitatea şi apărarea statului.

22  Muraru I., Constantinescu M. Drept parlamentar românesc. Bucureşti: Actami, 1999, p. 169.
23  Muraru I., Constantinescu M. Drept parlamentar românesc. Bucureşti: Actami, 1999, p. 170.
24  Рязанцев И. Н. Парламентские процедуры: классификация и виды. B: Представитель-
ная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005, Выпуск № 2 
(62), p. 20-21.
25  Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под общ. 
ред. О. Н. Булакова. М.: Эксмо, 2005, p. 207-208.
26  Сероус А. В. Парламентские процедуры и функции парламента: вопросы взаимо-
обусловленности. В: Вестник Челябинского государственного университета, 2013, № 5 
(296), Право. Вып. 35, p. 26.
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A doua grupă este mai puţin numeroasă, dar deosebit de importantă, 
deoarece anume utilizarea acestor proceduri permite parlamentului să-şi 
exercite competenţele sale. Din aceasta fac parte procedura utilizată la so-
luţionarea întrebărilor ce ţin de organizarea internă şi funcţionarea proprie a 
parlamentului.

În acelaşi context, precizăm că în calitate de criteriu de clasificare a proce-
durilor parlamentare este folosită şi competenţa legislativă a acestuia. Astfel, 
în funcţie de atribuţiile legislative ale parlamentului, procedurile parlamen-
tare sunt divizate în proceduri proprii fazelor principale şi proceduri proprii 
fazelor secundare ale procesului legislativ. Fazele principale cuprind: pro-
cedurile parlamentare la etapa de iniţiere, procedurile parlamentare la etapa 
examinării prealabile; procedurile parlamentare la etapa adoptării. Fazele su-
plimentare cuprind, de exemplu, procedurile parlamentare la etapa revizuirii 
proiectului de lege respins de către Preşedintele statului în cadrul procedurii 
de promulgare. În cazul parlamentelor bicamerale, mai există proceduri de 
coordonare între camerele parlamentului a proiectului de lege respins de Pre-
şedintele statului.27 

Alţi cercetători propun clasificarea procedurilor parlamentare în baza nu-
mărului şi a diversităţii participanţilor. În funcţie de acesta, cercetătoarea T.I. 
Ogorodnikova identifică:28 

- o primă grupă de proceduri ce ţin de activitatea internă a parlamentului, 
care cuprinde: procedurile de activitate a întregului parlament; procedurile 
de activitate a Camerelor acestuia (în cazul parlamentului bicameral); pro-
cedurile activităţii în comun a Camerelor Parlamentului; procedurile de ac-
tivitate a structurilor parlamentului (comitete, comisii, grupuri de deputaţi);

- a doua grupă de proceduri cu caracter interinstituţional, care cuprinde: 
proceduri de activitate în comun a parlamentului cu Preşedintele statului, 
cu Guvernul, cu organele puterii judecătoreşti; procedurile de interacţiune a 
parlamentului cu autorităţile subiecţilor federaţiei (în cazul statului federal), 
cu autorităţile publice locale; procedurile în sfera relaţiilor de răspundere pu-

27  Рязанцев И. Н. Парламентские процедуры: классификация и виды. B: Представитель-
ная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005, Выпуск № 2 (62), 
p. 21.
28  Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под общ. 
ред. О. Н. Булакова. М.: Эксмо, 2005, p. 110-111.
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blică (parlament – electorat); procedurile de interacţiune a parlamentului cu 
parlamentele altor state, orgnizaţiile internaţionale; procedurile de interacţiu-
ne a parlamentului cu persoanele juridice (instituţiile mass-media, asociaţiile 
obşteşti, ONG-urile etc.).

În baza formelor organizaţionale ale activităţii parlamentului, în studiile 
de specialitate sunt identificate următoarele grupe de proceduri parlamenta-
re:29 

- procedurile parlamentare de pregătire şi desfăşurare a şedinţelor în plen 
ale parlamentului, a şedinţelor comitetelor, ale subcomitetelor, ale comisiilor 
permanente şi ale celor temporare; a audierilor parlamentare;

- procedurile parlamentare de formare şi activitate a grupurilor de depu-
taţi; procedurile parlamentare de desfăşurare a anchetei parlamentare;

- procedurile parlamentare de lucru a deputatului cu scrisorile, propune-
rile şi plângerile cetăţenilor;

- procedurile parlamentare de primire în audienţă a cetăţenilor;
- procedurile parlamentare de pregătire şi desfăşurare a seminarelor, me-

selor rotunde, a conferinţelor;
- procedurile parlamentare de pregătire şi desfăşurare a altor manifestaţii.
Analizând legislaţia în materie, cercetătorul A.V. Serous identifică urmă-

toarele tipuri de proceduri parlamentare:30 
- proceduri parlamentare ce asigură eficienţa procesului legislativ (ordi-

nea realizării iniţiativei legislative, proceduri legate de examinarea proiectu-
lui de lege, adică proceduri ce constituie procesul legislativ);

- proceduri parlamentare ce ţin de realizarea de către organele reprezen-
tative ale puterii a competenţelor de control (controlul executării bugetului, 
interpelările şi anchetele parlamentare);

- proceduri parlamentare legate de interacţiunea parlamentului cu puterea 
executivă (aprobarea programului de guvernare şi a listei membrilor guver-
nului ce urmează a fi învestit; retragerea votului de încredere acordat Guver-
nului);

29  Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под общ. 
ред. О. Н. Булакова. М.: Эксмо, 2005, p. 214-215.
30  Сероус А. В. Парламентские процедуры и функции парламента: вопросы взаимо-
обусловленности. В: Вестник Челябинского государственного университета, 2013, № 5 
(296), Право. Вып. 35, p. 27; p. 6-7.
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- proceduri parlamentare quasijurisdicţionale, care asigură mecanismul 
răspunderii extrajudiciare a demnitarilor şi funcţionarilor publici în faţa or-
ganului legislativ;

- proceduri parlamentare legate de statutul şi ordinea activităţii deputatului 
(interpelările parlamentare, lipsirea deputatului de imunitate parlamentară);

- proceduri parlamentare ce asigură realizarea regulilor de ordine interi-
oară, ordinea de creare şi funcţionare a structurilor interne ale parlamentului.

Un criteriu deosebit de clasificare a procedurilor parlamentare poate fi 
atestat la cercetătorul I. N. Reazanţev şi anume – forma de reglementare 
(consacrare). Astfel, în funcţie de actul în care sunt reglementate compe-
tenţele parlamentului, procedurile parlamentare sunt grupate în: proceduri 
primare, principale, adică consacrate la nivel constituţional (şedinţele par-
lamentare, activitatea comisiilor şi comitetelor, interprelările şi întrebările 
deputaţilor, procesul legislativ) şi proceduri secundare, derivate, reglementa-
te în legislaţie şi regulamente (anchetele parlamentare, conferinţele, mesele 
rotunde etc.).31  

Raportându-ne la legislaţia Republicii Moldova în domeniu, nemijlocit la 
Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova,32 constatăm că acesta, de 
asemenea, reglementează anumite proceduri parlamentare, şi anume:

- procedurile de organizare şi funcţionare a structurilor parlamentului 
(fracţiuni, biroul permanent, comisiile permanente şi speciale, comisiile de 
anchetă);

- procedurile de activitate a parlamentului (procedura desfăşurării şedin-
ţei constitutive, procedura desfăşurări şedinţelor, procedura de urgenţă);

- procedura legislativă (procedura exercitării iniţiativei legislative, pro-
cedura examinării proiectelor de lege în comisiile permanente, procedura 
dezbaterii proiectelor de lege în plenul parlamentului, procedura de vot, pro-
cedura specială de adoptare a legilor privind modificarea Constituţiei);

- procedura ridicării imunităţii parlamentare şi a aplicării răspunderii dis-
ciplinare faţă de deputaţi;

31  Рязанцев И. Н. Парламентские процедуры: классификация и виды. B: Представитель-
ная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы, 2005, Выпуск № 2 (62), 
p. 22.
32  Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, nr. 797 din 02.04.1996. În: Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 50 din 07.04.2007.
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- procedurile de interacţiune cu puterea executivă (procedura alegerii 
şi destituirii Preşedintelui Republicii Moldova; procedura acordării votu-
lui de încredere Guvernului şi procedura retragerii acestuia (moţiunea de 
cenzură), procedura exercitării funcţiei de control a parlamentului (contro-
lul executării legilor, moţiunea simplă, întrebările, interpelările, audierile şi 
rapoartele);

- procedura interacţiunii Parlamentului cu societatea civilă şi cetăţenii 
(procedura de consultare publică a proiectelor de acte legislative, procedura 
de examinare a petiţiilor şi a adresărilor cetăţenilor etc.).

În pofida reglementării juridice a acestor tipuri de proceduri parlamen-
tare, doctrina autohtonă a rămas considerabil în urmă în studierea detaliată 
şi complexă a acestora, ignorând, astfel, semnificaţia deosebită a lor pentru 
exercitarea funcţiei legislative în stat. Respectiv, suntem de părerea că, la 
moment, cercetarea ştiinţifică a instituţiei procedurilor parlamentare a deve-
nit necesară şi oportună.

În general, în cadrul dreptului constituţional contemporan problema pro-
cedurilor parlamentare este dezvoltată insuficient. În mare parte, acest fapt 
este explicat prin noutatea acestei problematici, teoria procedurilor parla-
mentare fiind de dată recentă, deoarece o perioadă îndelungată de timp pro-
cedura a fost actuală şi prezenta importanţă doar în acele ramuri ale ştiinţei 
juridice, în cadrul cărora procesele erau general şi oficial recunoscute şi de-
limitate, precum ramura dreptului penal, deptului civil, dreptului adminis-
trativ. Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul că şi în cadrul dreptului 
constituţional categoria de „procedură” a fost utilizată la studierea activităţii 
instanţelor jurisdicţiei constituţionale, la cercetarea formelor de exercitare a 
suveranităţii, a procesului electoral, a procesului legislativ.33 

La moment, cercetătorii consideră că instituţia procedurilor parlamentare 
prezintă importanţă, în primul rând, văzută în accepţiunea sa tradiţională, 
conform căreia ea reglementează relaţiile ce apar în procesul asigurării orga-
nizării şi funcţionării parlamentului cu scopul exercitării funcţiilor şi com-
petenţelor sale constituţionale. În acelaşi timp, importanţa instituţiei date 
este privită tot mai mult prin prisma accepţiunii largi a esenţei şi menirii 

33  Окулич И. П., Сероус А. В. Возможности выражения публично-партийных интересов 
при реализации парламентских процедур в российском парламенте. B: Известия высших 
учебных заведений, 2009, № 4, p. 4.
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34  Окулич И. П., Сероус А. В. Возможности выражения публично-партийных интересов 
при реализации парламентских процедур в российском парламенте. B: Известия высших 
учебных заведений, 2009, № 4, p. 5.
35  Кленкина О. В. Соотношение функций парламента и содержания парламентской 
процедуры. В: Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт: 
Материалы научной конференции (Москва, 21-23 марта 2002 г.) под ред. С. А. Авакьяна. 
Москва, 2003, p. 79.
36  Садовникова Г. Д. Парламентские процедуры: роль и значение в обеспечении пред-
ставительной функции парламента. В: Конституционное и муниципальное право, 2006, 
№ 12, p. 2-6.

procedurilor parlamentare. Principala tendinţă în acest sens este depăşirea 
abordării procedurilor parlamentare doar ca un mijloc ce asigură procedural 
activitatea organului legislativ al puterii de stat, ca un mijloc necesar pentru 
raţionalizarea organizării activităţii parlamentului. Tot mai mult procedurile 
parlamentare interesează specialiştii în calitatea sa de element specific al sis-
temului de „frâne şi contrabalanţe”, care permite parlamentului să-şi exercite 
competenţa legislativă şi controlul asupra activităţii puterii executive, ca for-
mă de realizare a intereselor publice şi de partid.34 

Subliniind rolul procedurilor parlamentare în activitatea parlamentului, 
O. V. Klenkina menţionează că actualitatea cercetării instituţiei procedurii 
parlamentare se explică printre altele şi prin influenţa pe care o are aceasta 
asupra sistemului de „frâne şi contrabalanţe” şi a rolului său de garant al re-
alizării de către parlamente a competenţelor acestora. În lipsa asigurării pro-
cedurale corespunzătoare, organul reprezentativ este lipsit de posibilitatea de 
a influenţa activitatea autorităţilor statului şi a populaţiei.35 

Potrivit cercetătoarei G. D. Sadovnikova, asigurarea funcţiei reprezen-
tative a parlamentului cu ajutorul procedurilor parlamentare, prezintă un 
deosebit interes, deoarece reglementarea detaliată a activităţii autorităţilor 
reprezentative este necesară pentru manifestarea esenţei acestora ca organe 
reprezentative ale poporului. Procedurile de activitate ale organelor repre-
zentative trebuie să asigure condiţiile necesare pentru statutul egal al de-
putaţilor, lucrul activ al fiecărui deputat, menţinerea legăturii acestora cu 
cetăţenii.36 

În urma unei analize, cercetătorul E. A. Ignatov conchide că procedurile 
parlamentare sunt deosebit de importante pentru însuşi parlamentul, întrucât 
creează ordinea activităţii acestuia, ajută deputaţii să acţioneze consecutiv, 
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succesiv, să menţină unitatea activităţii parlamentare, permit exercitarea 
principalelor funcţii ale organului legislativ, precum şi reglează procesele ce 
au loc în cadrul parlamentului, precum şi în afara acestuia.37 

Toate aspectele enunţate justifică destul de suficient interesul ştiinţific ce 
trebuie acordat procedurilor parlamentare. Pe de altă parte, în ceea ce pri-
veşte situaţia de la noi, precizăm că în ultimele două decenii legislaţia Repu-
blicii Moldova a suportat o transformare radicală, modificări esenţiale fiind 
atestate, practic, în orice ramură a acesteia, iar multe dintre ele fiind create 
din nou. Cu toate acestea, calitatea legilor este totuşi destul de joasă, fapt cu 
care sunt de acord nu doar juriştii.

Calitatea joasă a legislaţiei se datorează adesea caracterului aleatoriu şi 
selectiv al legiferării. Una dintre cauzele acestei calităţi, în condiţiile actuale 
de organizare a procesului legislativ, constă în imperfecţiunea procedurilor 
parlamentare, în cadrul cărora se şi realizează activitatea de creare a drep-
tului de către organele legislative ale statului. Indiscutabil, calitatea actelor 
normativ-juridice depinde direct de procedurile care reglementează procesul 
adoptării lor. În consecinţă, o semnificaţie deosebită capătă calitatea actului 
normativ care reglementează această ordine şi determinarea locului său în 
ierarhia actelor normative ale autorităţilor statului.38 

Concluzie. Rolul şi semnificaţia procedurilor parlamentare constau în 
următoarele: în primul rând, acestea oferă o asigurare procedurală cores-
punzătoare activităţii organului legislativ (reprezentativ) al puterii de stat şi, 
în consecinţă, constituie baza necesară pentru organizarea raţională a acti-
vităţii parlamentului; în al doilea rând, acestea constituie forme de realizare 
a intereselor publice şi de partid în cadrul parlamentului; în al treilea rând, 
sunt elemente ale sistemului de „frâne şi contrabalanţe”, permiţând parla-
mentului să-şi realizeze competenţa legislativă şi controlul asupra puterii 
executive.

37  Игнатов Е. А. К вопросу о понятии парламентских процедур и их значении в работе 
парламента России. B: Право: Теория и Практика, 2002, № 11. [электронный ресурс]. 
<http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1102 /011102.html>.
38  Бударина С. В. Роль регламента в правовом регулировании парламентских процедур. 
B: Ученые записки Казанского государственного университета, том 149, кн. 6, 2007, p 
117.
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