
 

 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al Ministerului 

Tehnologei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2011 

 

      În conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional 

(nr. 239-XVI din 13.11.2008) şi Hotărârii Guvernului cu privire la acţiunile de 

implementare a legii menţionate (nr.96 din 16.02.2010), MTIC în anul curent şi-a 

continuat eforturile în asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a 

deciziilor.  

Prin dispoziţia nr. 10 din 25.03.2010, a fost desemnat ca coordonator al 

procesului de consultare publică pentru asigurarea transparenţei în procesul 

decizional în cadrul MTIC, dna Eleonora Vasilachi, şef Direcţie analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor.  

Principalul mecanism prin care se asigură consultarea publică este pagina 

oficială Internet a ministerului, care prevede un compartiment separat „Transparenţa 

decizională”. Fiecare proiect supus consultării se anunţă pe această pagină printr-un 

text informativ care cuprinde o sinteză a conţinutului documentului, nota de 

argumentare, date despre materialele care îl însoţesc, termenul de depunere a 

recomandărilor şi modalităţile prin care acestea pot fi expediate în adresa 

ministerului.  

Societatea civilă este partener de dialog şi colaborare în procesul de elaborare, 

implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, a proiectelor de acte 

normative şi legislative, elaborate de către MTIC.  

În anul de referinţă, ministerul a supus consultărilor publice 35 proiecte de 

decizii, dintre care -15 au fost adoptate, la care au fost recepţionate 41 de 

recomandări. Dintre acestea 32 – au fost considerate întemeiate şi au dus la 

modificarea şi completarea proiectelor de decizii. 

În această perioadă MTIC a consultat majoritatea proiectelor de acte normative, 

legislative şi documente de politici. Menţionăm aici importanţa majoră a unor 

proiecte de decizii elaborate în acest an, cu impact deosebit asupra sectorului şi 

societăţii: 

Proiecte de acte legislative: 

1. Legea nr.25 din 24 februarie 2011 „Pentru completarea articolului II din 

Legea nr.135 din 1 iulie 2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea 

nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul 

naţional de paşapoarte” 

2. Legea nr.111 din 09 iunie 2011 „Pentru completarea Legii nr.1549-XV din 19 

decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat” 

3. Legea nr.112 din 09 iunie 2011 „Pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000” 

4. Legea nr.113 din 09.06.2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative” (Legile nr. 269-XII din 09.11.1994, nr.273-XII din 09.11.1994, 

nr.200 din 16.07.2010) 

5. Proiectul Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic 

6. Proiectul Legii cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public 



 

7. Proiectul Legii cu privire la organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 

unic pentru apelurile de urgenţă 

8. Proiectul Legii privind Strategia de dezvoltare a comunicaţiilor poştale 

9. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al 

Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 

10. Proiectul Legii poştei 

11. Proiectul Legii cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

comunicaţiilor poştale 

Proiecte de acte normative: 

12. HG nr.601 din 10 august 2011 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de 

înţelegere între Guvernul RM şi Guvernul României în domeniul 

comunicaţiilor şi tehnologie informaţiei, semnat la Bucureşti la 28.05.2011” 

13. HG nr.517 din 11.07.2011 „Cu privire la aprobarea Acordului intre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în 

domeniul informatizării, semnat la Astana la 28 aprilie 2011” 

14. HG nr.443 din 16.05.2011 „Pentru aprobarea Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, încheiat prin schimb de 

note la 26 ianuarie 2011, privind modificarea Acordului intre Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea 

permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003” 

15. HG „Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului al 

Optulea adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Geneva 

la 12 august 2008”, aprobat în şedinţa Guvernului din 14.12.2011 

16. HG „Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Primului 

Protocol adiţional la Regulamentul General al Uniunii Poştale Universale, 

adoptat la Geneva la 12 august 2008”, aprobat în şedinţa Guvernului din 14 

decembrie 2011 

17. Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de înregistrare 

a obiectelor Registrului resurselor şi sistemelor informaţionale de stat 

18. Proiectul HG cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 969 din 23.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind Sistemul de 

poştă electronică al autorităţilor administraţiei publice 

19. Proiectul HG privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice 

în reţeaua Internet 

20. Proiectul HG cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de 

comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă 

21. Proiectul HG pentru aprobarea tarifelor la serviciile poştale de bază interne 

prestate de Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" şi filialele acesteia 

22. Proiectul HG „Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului final, adoptate la Congresul de 

la Geneva al Uniunii Poştale Universale la 12 august 2008” 

23. Proiectul HG „Privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Aranjamentului privind serviciile poştale de plată, adoptat la Congresul de la 

Geneva al Uniunii Poştale Universale la 12 august 2008” 

24. Proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea HG nr.197 din 12 



 

martie 2001”. 

Totodată, pe parcursul anului curent au fost supuse consultărilor publice: 

- Proiectul Programului de Dezvoltare Strategică al MTIC 

- Propunerea de Politica Publica privind „Eficientizarea stimulentelor 

economice pentru dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiei” 

- Ordinul MTIC „Cu privire la aprobarea Programului de implementare a 

portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii  2011-2013” 

- Ordinul MTIC „Cu privire la modificarea şi completarea Planului Naţional de 

Numerotare”. 

- Reglementări tehnice – 7 proiecte. 
                  Tabelul nr.1 

 

Date despre transparenţa în procesul decizional în  

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2011 
 

 

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 

Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare 

Inclusiv: 
243 

    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 

    1.2. Proiecte de legi  10 

    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  14 

    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 
132 

inclusiv ordine cu 

privire la crearea 

Comisiilor şi 

Grupurilor de lucru 

    1.5. Ordine privind personalul  87 

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 

Inclusiv: 
9 

    2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 

    2.2. Proiecte de legi  4 

    2.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  8 

    2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 
132 

 

    2.5. Ordine privind personalul  87 

3. Numărul proiectelor de decizii consultate 

Inclusiv: 
35 

    3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 

    3.2. Proiecte de legi  10 

    3.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  14 

    3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 
2  

Ordinul MTIC cu 

privire la aprobarea 

Programului de 

implementare a 

portabilităţii 

numerelor în RM 

Ordinul MTIC cu 

privire la modificarea 

şi completarea 



 

Planului Naţional de 

Numerotare 

4. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor 

de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale 
36 

5. Numărul recomandărilor recepţionate 41 

6. Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii 32 

Contestaţii / sancţiuni 

7. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei publice 

centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 

 

Contestaţii pentru 

nerespectarea Legii nr. 

239-XVI  din  

13.11.2008 nu au fost 

depistate 

 


