
 

 

 
 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al 

Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor  

pentru anul 2010 

 

Indicatorii Numărul Comentarii 

Procesul de elaborare a deciziilor 

Numărul deciziilor adoptate în 

anul 2010 

29  23 Hotărâri de Guvern 

 4   Reglementări tehnice publicate în MO nr.58-

60 din 23.04.2010 

 2   Reglementări tehnice au fost aprobate prin 

Ordinul MTIC nr.106 din 20.12.2010 şi urmează a 

fi publicate în MO în trimestrul I 2011. 

Numărul proiectelor de decizii 

consultate 

32 Au fost consultate proiecte de Legi, HG, Strategii, 

Programe, Concepţii. 

Numărul deciziilor adoptate în 

regim de urgenţă fără 

consultare sau care nu cad sub 

prevederile Legii nr. 239-XVI 

 din  13.11.2008 

3  HG cu privire la asigurarea cu buletin de 

identitate a persoanelor, care au suferit de pe 

urma inundaţiilor din vara a. 2010; 

 HG cu privire la interconectarea directă a 

reţelelor de comunicaţii electronice de pe 

ambele maluri ale r. Nistru; 

 HG cu privire la abrogarea unei HG 

Numărul întrunirilor 

consultative (audieri publice, 

dezbateri, şedinţe ale 

grupurilor de lucru etc.) 

desfăşurate  

46  Proiectele de documente în domeniul 

tehnologiilor informaţionale au fost consultate în 

cadrul meselor rotunde şi şedinţelor de lucru 

comune desfăşurate între MTIC şi Asociaţia 

Naţională a companiilor private în domeniul TIC. 

 Proiectele de documente în domeniul 

comunicaţiilor au fost consultate cu companiile de 

livrare a trimiterilor poştale, operatorii privaţi, 

Patronatul în comunicaţii şi Federaţia sindicatelor 

din comunicaţii şi mediul de afaceri. 

Numărul recomandărilor 

recepţionate 

360 Majoritatea recomandările au fost recepţionate în 

rezultatul întrunirilor consultative. Un număr mai 

mic de obiecţii şi / sau propuneri au parvenit în 

rezultatul plasării documentelor de politici pe 

pagina Web a MTIC. 

Numărul recomandărilor 

incluse în proiectele de decizii 

262 Au fost incluse în proiectele de decizii acele 

recomandări care au corespuns scopului proiectelor 

de decizii şi au contribuit la îmbunătăţirea 

documentului de politică 

Cazuri în care acţiunile sau deciziile MTIC au fost contestate pentru nerespectarea Legii 

nr. 239 XVI  din  13.11.2008 nu s-au depistat. 

 
 


