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DISPOZTTTE.

privind lista deputafilor delegafi de Parlamentul Republicii Mol-

dova in grupul de lucru pentru asigurarea, in cadrul normelor
constitufionale, a funcfionalit[1ii unitilii teritoriale autonome

G6giuzia qi a prevederilor legislative ale Republicii Moldova in
raport cu statutul sPecial al UTA

G[gduzia

in temeiul art. z din Hotdrirea Parlamentului nr. zo6l2ot59i in scopul

indeplinirii obiectivelor stipulate pentru asigurarea mecanismului de coope-

rare intre Parlamentul Republicii Moldova si Adunarea Populara a G[g[u-

ziei.

DISPUN:

r. Instituirea grupului de lucru cu urmdtoarea componenld, in baza de-

semn[rilor fracliunilor parlamentare :

r. ftt

Membri permanen{i :

1. VIad BATRINCEA

2. Grigore NOVAC

3. Elena BACALU

4. Vladimir VITIUC

5. Oazu NANTOI

6. Inga GRIGORIU

7. Reghina APOSTOLOVA

Fracliunea parlamentard

Fracliunea parlamentar[ PSRM

Fracliunea parlamentar[ PSRM

Fracliunea parlamentard PDM

Fracliunea parlamentar[ PDM

Fracliunea parlamentar[ PAS,

Blocul ACUM

Frac{iunea parlamentard ACUM,

PTATFORMA DA

Fractiunea parlamentar[ $OR
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Membri supleanti :

1. Vasile BOLEA
2. Petru BURDUJA

3. Vladimir CEBOTARI

4. Serghei Singu
5. Vladimir BOLEA

6. Chiril MOTPAN

7. Igor HIMICI

Frac[iunea parlamentar[
F'racliunea parlamentard PSRM

Fractiunea parlamentar[ PSRM

Fractiunea parlamentard PDM

Fractiunea parlamentar[ PDM
Fractiunea parlamentar[ PAS,

Blocul ACUM

Fracliunea parlamentard ACUM,

PTATFORMA DA
Fracliunea parlamentard $OR

z. Deputalii delegali de Adunarea Popularb a G[gduziei in grupul de lucru
pentru asigurarea, in cadrul normelor conslitulionale, a functionalit5lii uni-
t[!ii teritoriale autonome G[gduzia gi a prevederilor legislative ale Republicii

Moldova in raport cu statutul special al UTA Gdgduzia sunt nominalizati in
Hotdrirea Adundrii Populare nr.tB-C3/VI din 17 februarie 2oL7 cu comple-

t[rile operate prin Hotdrirea nr.IIB-VIII/VI din ro noiembrie zotT (se ane-

xeazd).

3. Suplinirea grupului de lucru cu noi membri, reprezentanti ai Parlamen-

tului Republicii Moldova, in caz de necesitate, se va efectua prin Dispozitia

PreEedintelui Parlamentului Republicii Moldova, respectind principiul pari-

t[tii.
4. Secretariatul Parlamentului va delega din cadrul Directiei generale juri-
dice, Direcliei generale documentare parlamentard, Comisiei juridice, nu-
miri si imunit[1i cAte un reprezentantffunc{ionar public pentru a asigura ac-

tivitatea de secretariat a grupului de lucru.
5. Grupul de lucru, avAnd experienla anterioard de interac{iune cu Crisis Ma-
nagement International (CMI), Ei in scopul asigur[rii suportului logistic, de

expertizd, mediere, instruire pentru toli membrii Grupului de lucru, alte ne-

ceiitdli, va solicita continuarea activit5tilor planificate, precum Ei va adresa

solicitare de suport Ei c[tre alte organiza{ii internalionale de specialitate ]a

care Republica Moldova este parte.
6. Modul de funclionare a grupului de lucru este determinat de Regulamen-
tul intern aprobat de grupul de lucru.
T.Prezenta dispozilie va fi adusd la cunoqtin![ membrilor grupului de lucru.
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