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NOTĂ INFOMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare 

şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 96 din  16 februarie 2010 

 

1.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite. 

În temeiul prevederilor art. II al legii indicate, survine necesitatea ajustării cadrului 

legal cu prevederile noi, în special a Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a 

transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 96 din 16 ianuarie 2010. 

2. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare 

şi adoptare a deciziilor conține următoarele prevederi. 

1. În scopul de a clarifica cercul de subiecți, proiectele de decizii ale cărora urmează a 

fi supuse transparenței decizionale, se propune o nouă redacție a punctului 2 astfel încît acesta 

să încorporeze toate autoritățile emitente de decizii cu caracter normativ care pot avea impact 

social, economic și de mediu. Această modificare derivă din conținutul alineatului (4) din 

articolul 3, care lărgește sfera de aplicare a prevederilor  Legii 239 din 2008 și elimină 

neconcordanțele existente. 

2. Pentru a conferi un adaos de claritate, punctul 4 evidențiază categoriile de proiecte 

asupra cărora nu se aplică Regulamentul, excepțiile fiind exhaustive și derivînd din Legea 

nr.239 art. 3 alin.(5) și anume: 

 a) proiectelor de decizii și ședințelor din cadrul autorităților publice care conțin sau în 

cadrul cărora sunt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată; 

b) proiectelor de acte normative şi administrative care au ca obiect modificarea 

actelor în vigoare sub aspect redacţional, fără a schimba conceptul sau impactul acestora; 

c) proiectelor de acte administrative cu caracter individual, care nu au impact 

economic, de mediu şi social; 

d) ședințlor operative convocate de conducătorii autorităților publice respective.” 

3. În partea ce ține de etapele asigurării transparenței în procesul de luare a deciziilor, 

pentru a asigura concordanța Regulamentului cu  art. 8 din Legea 239 privind transparența în 

procesul decizional, denumirea secțiunii „Anunțul privind organizarea consultării publice” se 

substituie printr-un capitol nou, III
1
. ETAPELE ASIGURĂRII TRANSPARENȚEI”. 

4. De asemenea, Regulamentul se completează cu două puncte noi, 18
1
 și 18

2
 ce 

conțin prevederi referitoare la redactarea și difuzarea anunțului de inițiere a elaborării 

deciziei, precum și modalitatea publicării acestuia, prevedrei ce sunt în concordanță cu art.10 

din Legea 239 și care vin să exclude trimiterea din punctul 22 al Regulamentului 

În punctul 18
1
 sunt incluse prevederi ce se referă la perioada de după inițierea 

procesului de elaborare a deciziei, timp în care, autoritatea publică trebuie să redacteze şi să 

difuzeze anunțul referitor la inițierea elaborării deciziei în condiţiile Legii nr.239-XVI din 13 

noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi conform pct.15 din prezentul 

Regulament.  

Punctul 18
2
 statuează asupra obligației autorității publice de a asigura accesul la 

proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe 

pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum 

şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei 

interesate.  Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web 

oficială a autorităţii publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării 
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recomandărilor. 

5. Ajustînd Regulamentul la prevederile legii, acesta este completat cu un punct nou 

20
1
, care conține o novație, și prevede posibilitatea retragerii anunțului de pe pagina web a 

autorității, însă, doar după finalizarea procedurilor de consultare.  

6. În scopul extinderii termenului în care proiectele de decizii pot fi examinatede către 

părțile interesate, acesta se modifică și nu va mai constitui „cel mult 15 zile lucrătoare” dar va 

fi unul mărit, de „cel puțin 10 zile lucrătoare”. 

În aceeași ordine de idei, Regulamentul se completează cu o prevedere nouă, punctul 

35
1
 care statutează faptul că termenul de prezentare a recomandărilor poate fi prelungit de 

către autoritatea publică responsabilă, la cererea părților interesate, în scopul favorizării 

oportunității de expunere a tuturor părților interesate, care eventual nu au reușit să se 

pronunțe în perioada de timp stabilită inițial. Dacă în termenul stabilit la pct.35 părţile 

interesate nu  prezintă recomandări, iar autoritatea publică, în mod motivat, nu consideră 

necesară organizarea consultărilor suplimentare, proiectul de decizie se consideră consultat 

public fără recomandări. Această informaţie, inclusiv motivele pentru care se consideră că 

organizarea consultărilor publice suplimentare nu este necesară, este făcută publică, conform 

pct. 15 alin. unu al Regulamentului. 

7. Pentru a evita confuziile, în cazul în care un proiect de decizie a fost retras din 

procesul de elaborae, Regulamentul se completează cu un punct nou, 46
1
, care  consemnează 

informarea părților interesate, dacă retragerea a avut loc. În cazul de retragerii unui proiect de 

decizie din procesul de elaborare, autoritatea publică care a iniţiat procesul de elaborare este 

obligată să plaseze anunţul despre retragere pe pagina web oficială, indicînd motivul acesteia. 

  

3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli suplimentare din 

bugetul de stat. 

4. Impactul proiectului. 

Transparenţa decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări, 

care introduce principii şi proceduri noi în activitatea autorităţilor publice centrale şi locale în 

vederea informării în mod deschis şi explicit a cetăţenilor, societăţii civile şi altor părţi 

interesate, despre  activitatea autorităţii precum şi consultarea acestora în procesul de 

elaborare şi de adoptare a deciziilor. Astfel, proiectul va oferi un adaos de claritate legislației  

în domeniul transparenței decizionale, va spori transparența și va contribui la eficientizarea 

activității instituțiilor și mecanismelor. 

 

 

 

Viceministru                                                               Nicolae EŞANU 

 

 


