
 

 
 

Raportul anual privind transparenţa în procesul  

decizional al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

anul 2015 

 
 

Legitimitatea politicilor şi deciziilor autorităţilor publice centrale depinde de 

transparenţa procesului de consultare, iar eficienţa acestora sporeşte prin 

participarea şi implicarea activă a părţilor interesate în luarea deciziei. 

În scopul respectării prevederilor cadrului legal privind transparenţa în 

procesul decizional (Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008, Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 

16.02.2010), precum şi a implicării societăţii civile în actul de guvernare, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) pe parcursul anului curent, a oferit 

posibilitatea cetăţenilor şi altor părţi interesate să intervină în procesul de elaborare 

a proiectelor de acte normative supuse dezbaterii de către instituţie, în vederea 

furnizării, după caz, a recomandărilor şi propunerilor. Proiectele de decizii au fost 

elaborate prin respectarea prevederilor Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind 

actele legislative şi a Legii nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.  

Pe parcursul anului 2015, au fost aprobate 21 proiecte de acte legislative şi 

normative, dintre care au fost consultate 16. Acest fapt se datorează colaborării 

eficiente a MTIC cu instituţiile de resort şi intensificării conlucrării cu Guvernul 

Republicii Moldova. Recomandările considerate întemeiate au dus la modificarea şi 

completarea proiectelor de decizii. 

Pe pagina web a Ministerului la compartimentul „Transparenţa” au fost plasate 

proiectele de decizii şi materiale aferente acestora (proiecte de acte legislative, 

proiecte de Hotărîri ale Guvernului şi proiecte de Ordine ale MTIC) în vederea 

consultărilor publice pentru un public larg nedefinit. Toate proiectele de decizii 

supuse consultărilor publice au fost redirecţionate şi pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md creat pentru implicarea mai activă a societăţii civile şi mediului 

de afaceri. 

 

 



 

 

 

Concomitent, în scopul intensificării dialogului public-privat, a fost desfăşurată o 

activitate intensă cu părţile interesate pentru dezbaterea propunerilor, sugestiilor şi 

recomandărilor parvenite la proiectele de decizii elaborate prin intermediul 

întrevederilor, meselor rotunde, mesaje electronice. 

Ţinem să menţionăm, în scopul executării a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 

829 din 20.11.2015 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.96 din 16 februarie 2010, Ministerul a actualizat Regulile interne cu privire la 

procedurile de asigurare a transparenţei în procesul decizional în cadrul Ministerului 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (Dispoziţia MTIC Nr. d-05 din 01.12.2015). 

Regulile interne stabilesc procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul MTIC. Totodată, acestea prevăd 

responsabilitatea părţilor, precum şi interacţiunea dintre coordonatorul procesului 

de consultare publică şi subdiviziunea-autor responsabilă de elaborarea proiectului 

de decizie. 

Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenței în elaborarea și 

adoptarea actelor normative. Deciziile pregătite şi adoptate într-o manieră 

transparentă şi participativă se bucură de susținerea societății și au șanse sporite de 

a servi interesul public.  

Transparenţa şi eficienţa sunt valorile de bază ale ministerului, fundamentale pentru 

o guvernare efectivă, afaceri responsabile şi o societate civilă activă. 

 
Anexă - Raportul privind transparenţa în procesul decizional în cadrul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2015 (1 filă) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

Raportul privind transparenţa în procesul decizional în cadrul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru anul 2014 

 

  Nr. Denumirea indicatorului Tipul proiectului actului normativ 

Total 
Proiecte de 

Decrete ale 

Preşedintelui 

Proiecte 

de legi 

Proiecte de 

hotărâri şi 

dispoziţii ale 

Guvernului 

Ordine privind 

activitatea de bază 

a autorităţii 

administrative 

centrale 

Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor adoptate în perioada 

de raportare  1 13 7 21 

2. Numărul proiectelor de decizii consultate 

din numărul de decizii adoptate 
1
  1 11 4 16 

3. Numărul deciziilor adoptate în regim de 

urgenţă      

4. Numărul deciziilor adoptate care nu cad 

sub prevederile Legii nr. 239-XVI  din  

13.11.2008 şi Hotărârii Guvernului nr.96 

din 16.02.2010 
   107 107 

5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru 

etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale 5 

6. Numărul de invitaţii expediate părţilor interesate 
5 

7. Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale 

grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale (exclusiv 

funcționarii publici) 
30 

8. Numărul recomandărilor: 

  Recepţionate Acceptate 

 Cetăţeni   

 Consiliul Naţional pentru Participare    

 Asociaţii obşteşti
2
 1 1 

 Sindicate   

 Asociaţii de patronat   

 Partide şi alte organizații social-politice   

 Mijloace de informare în masă   

 Reprezentaşi ai mediului de afaceri 310 117 

 Parteneri de dezvoltare
2
   

 Alte părţi interesate   

Contestaţii / sancţiuni 

9. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei publice centrale au fost 

contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 
 

 - Contestate în organul ierarhic superior 
 

 - Contestate în instanţă de judecată  

10. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008  

 
1
 Numărul de proiecte consultate nu poate să depăşească numărul de decizii adoptate.    

2 Va fi identificată denumirea asociaţiei obşteşti/partenerului de dezvoltare care a prezentat propunerile. 
 




