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RAPORT
privind transparenţa în procesul decizional în cadrul
Ministerului Finanţelor în anul 2015
Ministerul Finanțelor, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional, pe
parcursul anului 2015, a respectat prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind
transparenţa în procesul decizional şi a Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 „Cu
privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional”. Totodată, a fost completat, conform noului format,
formularul tip privind transparenţa în procesul decizional.
Astfel, Ministerul Finanţelor, pe parcursul anului 2015, ca și pe parcursul anilor
precedenți, a oferit posibilitatea cetăţenilor şi altor părţi interesate, să intervină în procesul
de definitivare a proiectelor de acte normative, supuse consultării publice de către instituţie,
în vederea furnizării, după caz, a recomandărilor, propunerilor şi comentariilor.
Dat fiind faptul că, implicarea societăţii civile în elaborarea unor politici publice sau
reglementări asigură nu doar sporirea calităţii deciziilor elaborate de către autorităţile
publice, dar şi susţinerea de către societate a deciziilor adoptate, pe pagina oficială a
Ministerului Finanțelor au fost publicate sistematic informaţii cu privire la proiectele
actelor normative elaborate şi supuse consultărilor publice, inclusiv au fost expediate 52 de
invitații la audieri, dezbateri, ședințe, organizate de Ministerul Finanțelor. Este de
menționat faptul că, numărul participanților (societății civile) la audieri, dezbateri, ședințe sa micșorat în comparație cu anul precedent cu cca. 40%, însă a sporit calitatea
recomandărilor și propunerilor parvenite din partea acestora.
Suplimentar, se menționează faptul că, Ministerul Finanțelor a postat, atît pe pagina
oficială www.mf.gov.md, cît și pe platforma on-line www.particip.gov.md documentele de
politici, proiectele de acte normative, informaţii cu privire la perioada şi formatul
consultărilor publice, funcţionarii publici responsabili, precum și alte detalii specifice
proiectului.
Toate proiectele de decizii publicate pentru consultare au fost însoţite de note
informative, argumentări şi sinteze. Excepție făcînd doar proiectele care au fost elaborate şi
aprobate în regim de urgenţă, cele cu caracter administrativ, cele care nu cad sub incidența

prevederilor Legii nr.239-XVI

din

13.11.2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din

16.02.2010 şi cele care nu au fost supuse consultărilor publice din anumite motive
întemeiate.
Totodată, în scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către Ministerul Finanțelor, pe pagina web
oficială, în banner-ul dedicat transparenţei decizionale a fost plasat Programul anual de
elaborare a proiectelor de acte normative pe anul 2015.
Pe parcursul perioadei de raportare, subdiviziunile din cadrul Ministerului Finanțelor
au respectat consecutivitatea procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul
decizional, inclusiv Regulile interne de informare, consultare şi participare în procesul de
elaborare şi adoptare a deciziilor.
Pe parcursul anului 2015 au fost adoptate 146 decizii, dintre care 88 proiecte de
decizii au fost supuse consultărilor publice, iar 7 decizii au fost adoptate în regim de
urgență: 1 proiect de lege, 2 proiecte de hotărîri de Guvern și 4 Ordine. Datele generalizate
despre transparența în procesul decizional în Ministerul Finanțelor pe parcursul anului 2015
se prezintă în tabelul nr. 1.

Tabelul nr.1 Date despre transparența în procesul decizional în aparatul central al Ministerului
Finanțelor pe parcursul anului 2015.
Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

Procesul de elaborare a deciziilor
1. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
1.2. Proiecte de legi
1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii
administrative centrale
2. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii
adoptate)
2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
2.2. Proiecte de legi
2.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii
administrative centrale
3. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă
3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui
3.2. Proiecte de legi
3.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului
3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii
administrative centrale
4. Numărul deciziilor care nu cad sub prevederile Legii nr.239-XVI din
13.11.2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010
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
5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe
ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice
centrale
6. Numărul de invitații expediate părților interesate
7. Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice,
dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru, etc.) desfășurate de autoritatea
administrației publice centrale (exclusiv funcționarii publici)
8. Numărul recomandărilor
8.1. Cetățeni
8.2. Asociații obștești

146
3
7
59
77
88
5
12
71
7
1
2
4
51
1
43
7
12

52
81
Recepționate
1

Acceptate
1

Asociația Auditorilor și Consultanților în Management „ECOFIN”
Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști „ACAP”
Asociația Auditorilor și Societăților de Audit „AFAM”

68

35

8.3. Sindicate
8.4. Asociații de patronat
8.5. Partide și alte organizații social-politice
8.6. Mijloace de informare în masă
8.7. Reprezentanți ai mediului de afaceri
8.8. Parteneri de dezvoltare2
8.9. Alte părți interesate
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,
9.1. contestate în organul ierarhic superior
9.2. contestate în instanţă de judecată
10. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239-XVI
din 13.11.2008

28
14
159
209

13
8
98
119
-

