
 

Raportul anual privind transparenţa în procesul  

decizional al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

pentru anul 2013 
 

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 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 

recomendărilor parvenite la proiectele de decizii elaborate prin intermediul întrevederilor, 

meselor rotunde, mesaje electronice. 

Pe parcursul anului 2013, de către MTIC, au fost elaborate 37 proiecte de acte 

legislative şi normative, dintre care au fost consultate 33. Din numărul total al proiectelor 

elaborate, 21 au fost adoptate, ce constituie 56.76% din totalul de acte înaintate spre 

aprobare (vezi Anexa).Recomandările considerate întemeiate au dus la modificarea şi 

completarea proiectelor de decizii. 



Pentru comparaţie, în anul 2012 din totalul de 37 proiecte elaborate au fost aprobate 

doar 16 sau 43% din acte (Figura1). 

Acest fapt se datorează colaborării 

eficiente a MTIC cu instituţiile de 

resort şi intensificării conlucrării cu 

Guvernul R. Moldova.  

 

 
 
 

Figura 1. Dinamica proiectelor de decizii elaborate/aprobate în perioada anilori 2012 - 2013  

 

Ţinem să menţionăm, că în scopul asigurării aplicării uniforme a prevederilor Legii 

privind transparenţa în procesul decisional, Ministerul a elaborate Regulile interne cu 

privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul decisional în cadrul 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (Dispoziţia MTIC Nr. d-06 din 

12.08.2013). Regulile interne stabilesc procedurile de asigurare a transparenţei în 

procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul MTIC. Totodată, regulile interne 

prevăd responsabilitatea părţilor, precum şi interacţiunea dintre coordonatorul procesului 

de consultare publică şi subdiviziunea-autor responsabilă de elaborarea proiectului de 

decizie. 

Din cele mai importante proiecte de decizii elaborate şi promovate pe parcursul 

anului 2013 sunt: 

Proiecte de legi: 

1. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 

2008 cu privire la ajutorul social, aprobat prin Legea  nr. 266  din  01.11.2013  

2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii 

Moldova nr. 1024-XIV din 02.06.2000, aprobat prin Legea nr. 258 din 01.11.2013 

Hotărîri de Guvern: 

1. Proiectul Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale "Moldova 

Digitală 2020", Aprobat prin HG nr. 857  din  31.10.2013 

2. Proiectul Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pe anii 2013-

2020, Aprobat prin H G nr.116 din 11.02.2013.  

3. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 

operează în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi 
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desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de 

admitere la traficul rutier, Aprobat prin HG nr. 495  din  08.07.2013 

4. Proiectul Planului de acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, 

Aprobat prin HG nr. 776  din  04.10.2013. 

5. Proiectul a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 

privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, Aprobat prin HG nr.886 din 

08.11.2013. 

6. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a buletinului de identitate 

electronic, Aprobat prin HG nr.841 din 30.10.2013; 

Alte proiecte de decizii: 

1. Proiectul Dispoziţiei Guvernului cu privire la instituirea Grupului de lucru în scopul 

examinării modalităţii de preschimbare a paşapoartelor de uz intern emise de 

U.R.S.S. ( Dispoziţia Guvenrului nr. 10-d din 30.01.2013). 

2. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 

Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (Hotărîrea  Comisiei de Stat 

pentru Frecvenţe Radio nr. 1  din  02.08.2013) 

3. Proiectul Hotărîrii Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio privind neadmiterea 

utilizării dispozitivelor care provoacă premeditat perturbaţii prejudiciabile reţelelor 

autorizate de comunicaţii electronice (Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Frecvenţe 

Radio nr. 2  din  02.08.2013). 

Ordine: 

1. Proiectul Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din 

Republica Moldova", Aprobat prin Ordinul nr. 29 din 29.03.2013  

2. Lista actualizată a standartelor conexe la Reglementărea tehnica ,,Echipamente radio, 

echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora", 

Aprobat prin Ordinul MTIC nr. 44 din 23.05.2013 

 

 

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

guvernare efectivă, afaceri responsabile şi o societate civilă activă. 

 

 

 

http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/168654/
http://www.mtic.gov.md/consult_public_rom/168654/


Anexă 

Raport cu privire la transparenţa în procesul decizional al 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în anul 2013 

Denumirea indicatorilor Valoarea 

indicatorilor 

Procesul de elaborare a deciziilor  

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare 481 

    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 5 

    1.2. Proiecte de legi  9 

    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  20 

    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

123 

    1.5. Ordine privind personalul  321 

    1.6 Alte proiecte 3 

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 465 

    2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 5 

    2.2. Proiecte de legi  2 

    2.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  12 

    2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

123 

    2.5. Ordine privind personalul  321 

    2.6. Alte proiecte 2 

3.Numarul proiectelor de decizii consultate in perioada de raportare  

(din numărul de proiecte elaborate) 

33 

    3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    3.2. Proiecte de legi  8 

    3.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  20 

    3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

3 

    3.5. Ordine privind personalul - 

3.6. Alte proiecte 2 

4. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă cu respectarea 

aliniatului 2 din articolul 14 din Legea nr 239-XVI 

 

    4.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    4.2. Proiecte de legi  - 

    4.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  - 

    4.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

 

    4.5. Ordine privind personalul  

4.6. Alte proiecte  



5. Numărul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile Legii nr 239-

XVI din 13.11.2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 

 

    5.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 5 

    5.2. Proiecte de legi  1 

    5.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  - 

    5.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 

120 

    5.5. Ordine privind personalul 321 

3.6. Alte proiecte 1 

6. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe 

ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei 

publice centrale 

76 

7. Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, 

dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea 

administraţiei publice centrale (exclusiv funcţionarii publici) 

191 

8. Numarul total de recomandări recepţionate. 1073 

9. Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii 761 

Contestaţii / sancţiuni  

10. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii 

administraţiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea 

Legii nr. 239-XVI din  13.11.2008 

- 

    10.1. contestate în organul ierarhic superior  - 

    10.2. contestate în instanţa de judecată - 

11. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea legii nr. 239-XVI din 

13.11.2008 

- 

 


