
MINISTERUL CULTURII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

Nr. 3  din Y jT- 4 0  '  £-Q'1L(

“Cu privire la aprobarea Regulamentului 
cu privire la organizarea procedurilor de asigurare 
a transparenţei în procesul de elaborare şi 
adoptare a deciziilor ”

în  conform itate cu m odificările şi com pletările Legii nr. 239-XVI din 13 noiem brie 
2008 privind transparenţa în procesul decizional aprobate prin Legea nr. 105 din 12 iunie 
2014 (M onitorul Oficial al Republicii M oldova, 2014, nr. 178-184, art. 417),

1. Se aprobă “Regulam entul cu privire la organizarea procedurilor de asigurare a 
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor” conform prevederilor 
din Legea nr. 105 din 12 iunie 2014 “Pentru m odificarea şi com pletarea Legii nr. 
239-XVI din 13 noiem brie 2008 privind transparenţa în procesul decizional”
(anexa nr.l).

2. Se abrogă ordinul nr. 316 din 27.11.2011 cu privire la asigurarea transparenţei în 
procesul decizional.

3. R esponsabilitatea pentru executarea prezentului ordin o preiau şefii subdiviziunilor 
M inisterului Culturii.

4. Serviciul inform are şi com unicare (dna Ala Pâslariuc), va m ediatiza noile prevederi 
ale Regulam entului prin intermediul paginii oficiale a M inisterului.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin îmi revine.

ORDON:

Igor Şarov 
Viceministru



REGULAMENT

privind informarea, consultarea şi participarea în procesul 
de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Ministerului Culturii

I. Dispoziţii generale

1. Regulam entul privind inform area, consultarea şi participarea în procesul de elaborare şi 
adoptare a deciziilor (în continuare -  Regulament) are drept scop asigurarea aplicării 
uniforme a prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiem brie 2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, pentru a spori responsabilitatea M inisterului şi a îmbunătăţi calitatea 
deciziilor elaborate şi adoptate prin interm ediul consultării cetăţenilor, asociaţiilor 
constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate (în continuare -  părţi interesate).

2. Regulam entul are ca scop:

a) asigurarea inform ării m ultilaterale asupra procesului decizional din cadrul 
M inisterului;

b) asigurarea posibilităţilor pentru participarea şi stim ularea cetăţenilor şi 
organizaţiilor interesate la procesul decizional;

c) dezvoltarea unor raporturi de cooperare şi parteneriat cu societatea civilă;

d) inform area societăţii civile despre desfăşurarea procesului decizional la toate 
etapele;

e) recepţionarea şi exam inarea recom andărilor, prim ite de la părţile interesate;

f) asigurarea transparenţei în activitatea M inisterului.

3. Prezentul R egulam ent stabileşte procedurile de organizare a consultărilor publice 
pentru asigurarea unor standarde de consultare publică şi a transparenţei procesului 
decizional în cadrul m inisterului.

4. Prevederile prezentului Regulam ent se aplică în procesul de elaborare şi adoptare a 
proiectelor de acte legislative, acte normative, acte adm inistrative (în continuare -  
proiecte de decizii) care pot avea im pact economic, social etc. asupra modului de viaţă şi 
drepturilor econom oce, sociale şi culturale ale omului, serviciilor publice.

5. în  prezentul Regulam ent se utilizează noţiunile definite în Regulam entul cu privire la 
procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor 
din 16 februarie 2010 şi în Legea nr. 239-XVI din 13 noiem brie 2008 privind transparenţa 
în procesul decizional.



II. Atribuţiile subdiviziunilor responsabile de elaborarea proiectelor de decizii

6. Subdiviziunea responsabilă de elaborarea proiectelor de decizii (în continuare
subdiviziunea-autor) este unitatea din cadrul M inisterului cu atribuţia de iniţiere,
desfăşurare şi prezentare a rezultatelor consultării fiecărui proiect de decizie în parte;

7. Subdiviziunea -a u to r  este responsabilă de întocm irea unei liste generale (care va fi 
actualizată cu regularitate) a părţilor interesate, în participarea la procesul decisional, care 
vor fi inform ate prioritar şi consultate în mod obligatoriu în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte legislative şi norm ative

8. A tribuţiile responsabilului de desfăşurarea procedurilor de consultare publică a unui 
proiect de decizie, din cadrul subdiviziunii autor, includ:

a) inform area coordonatorului procesului de consultare publică despre iniţierea şi 
rezultatele consultării fiecărui proiect de decizie în parte, la toate etapele;

b) identificarea părţilor interesate care urm ează a fi consultate în cazul fiecărui proiect 
de decizie;

c) elaborarea anunţului privind organizarea consultărilor publice;

d) inform area, conform  Legii, a părţilor interesate despre iniţierea consultării publice;

e) organizarea procedurilor de consultare publică;

f) întocm irea procesului-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;

g) redactarea sintezei recom andărilor prezentate în cadrul consultării;

h) întocm irea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie.

III. Atribuţiile coordonatorului procesului de consultare publică în procesul 
decisional

9. Coordonatorul procesului de consultare publică (în continuare - coordonator) este 
funcţionarul public abilitat cu funcţia de coordonare şi m onitorizare a respectării etapelor 
de consultare în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii din cadrul 
M inisterului.

10. A tribuţiile de bază ale coordonatorului:

a) este responsabil pentru asigurarea transparenţei procesului decizional din cadrul 
M inisterului;

b) coordonează procesul de consultare publică în procesul decizional;

c) efectueaza m onitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în 
procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii;

d) efectuează m onitorizarea procesului de m ediatizare a informaţiei pasibile de 
aceasta prin interm ediul paginii oficiale a M inisterului şi altor organe mass- 
m edia;

e) efectuează m onitorizarea plasării pe pagina web a M inisterului a listei părţilor 
interesate, inclusiv solicitarea informării altor doritori de a participa în cadrul 
procesului decizional;

f) păstrează dosarele privind elaborarea proiectelor de decizii;



g) întocm eşte raportul anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional 
în cadrul M inisterului.

IV. Interacţiunea dintre subdiviziunile responsabile de elaborarea proiectelor de 
decizii şi coordonatorul procesului de consultare publică

11. Consultarea publică în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie este 
iniţiată şi desfăşurată de către subdiviziunea-autor.

12. Subdiviziunea-autor inform ează periodic coordonatorul despre iniţierea şi rezultatele 
consultării fiecărui proiect de decizie în parte.

13. Şeful subdiviziunii-autor desem nează un responsabil de desfăşurarea procedurilor de 
consultare din cadrul subdiviziunii respective, de regulă persoana responsabilă de 
elaborarea actului norm ativ.

14. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică este obligat să 
transmită, la fiecare etapă de activitate, coordonatorului inform aţia despre desfăşurarea 
procedurilor de consultare la elaborarea proiectelor de decizii.

A

V. întocmirea şi păstrarea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie

15. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică din cadrul 
subdiviziunii-autor poartă răspundere pentru întocm irea dosarului privind elaborarea 
proiectului de decizie.

16. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie va include:

1) anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;

2) anunţul de organizare a consultărilor publice;

3) proiectul de decizie;

4) m aterialele aferente proiectului de decizie (note inform ative, alte informaţii 
relevante);

5) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;

6) sinteza recom andărilor parvenite.

17. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie se perfectează în term en de 5 zile de 
la finisarea activităţilor de consultare publică şi se transm ite la păstrare coordonatorului.

VI. Modalităţile de colaborare a ministerului cu societatea civilă

18. M inisterul îşi asum ă responsabilitatea de a efectua consultarea părţilor interesate 
înainte de prezentarea propunerilor sale legislative spre adoptare.

19. Colaborarea cu părţile interesate va fi asigurată de către M inister prin:

1) plasarea pe pagina web a anunţului şi proiectului de decizie, care urmează a fi 
publicat cu cel puţin 15 zile înainte de exam inarea deciziei;

2) afişarea anunţului şi proiectului de decizie la sediul m inisterului, într-un spaţiu 
accesibil publicului;



3) publicarea anunţului despre consultarea publică a proiectului de decizie în 
m ass-m edia;

4) term enul de prezentare a recom andărilor asupra proiectelor de decizii va constitui 
cel puţin 10 zile lucrătoare de la data m ediatizării anunţului referitor la iniţierea 
elaborării deciziei sau de la data m ediatizării anunţului privind organizarea 
consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autoritatea poate prelungi 
term enul de prezentare a recomandărilor.

5) organizarea audierilor publice, dezbaterilor publice, grupurilor de lucru, sondaje de 
opinii etc., se vor desfăşura la iniţiativa m inisterului, sau la solicitarea părţilor 
interesate. Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice se va face public cu cel 
puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.

VIL Elaborarea raportului anual privind transparenţa procesului decisional

20. Coordonatorul, anual, cu contribuţia tuturor subdiviziunilor implicate în elaborarea 
proiectelor de decizii, va întocm i un raport privind asigurarea transparenţei procesului 
decizional, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
21. Raportul anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional va cuprinde 
informaţie despre:

1) Procesul de elaborare a deciziilor, inclusiv:
a) num ărul deciziilor adoptate;
b) num ărul proiectelor de decizii consultate;
c) num ărul deciziilor adoptate fără consultare, care nu cad sub incidenţa Legii 

nr. 239-XVI din 13 noiem brie 2008;
d) num ărul întrunirilor consultative desfăşurate;
e) num ărul recom andărilor recepţionate;
f) num ărul recom andărilor incluse în proiectele de decizii;

2) Contestaţii/sancţiuni, inclusiv:
a) num ărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile ministerului au fost
contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 (în organul
ierarhic superior şi în instanţa de judecată);
b) num ărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-XVI din
13.11.2008.

22. Raportul anual va fi făcut public, inclusiv plasat pe pagina web a ministerului, pînă la 
finele prim ului trim estru al anului următor.



Anexa nr.l
la Regulament

ANUNŢ

privind iniţierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denum irea proiectului)
Docum ente adiţionale
Persoana responsabilă, date de contact
Termenul lim ită pentru prezentarea recom andărilor



Anexa nr.2
la Regulament

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Autoritatea publică Ministerul Culturii
Data iniţierii consultărilor publice
Denumirea proiectului
Documente adiţionale (note informative, studii analitice, etc.)
Scopul proiectului
Argumentarea necesităţii de a elabora şi adopta proiectul de 
decizie
Prevederile de bază ale proiectului
Beneficiarii proiectului de decizie
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse 
consultării publice
Impactul estimat al proiectului de decizie
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare (denumirea documentelor relevante)
Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare
Prevederile corespondente cu tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte (denumirea documentelor 
relevante)
Procedura de consultare (consultare, dezbatere, audiere, 
solicitarea opiniilor experţilor, sondaj de opinie, etc.)
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus 
consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de
Pe adresa: adresa electronică, numărul de telefon, adresa 
Ministerului Culturii
Proiectul deciziei (denumirea) şi nota informativă 
(după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de 
reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări 
proiectului de decizie etc.) sînt disponibile (pagina web oficială) 
sau în oficiul nr. la sediul Ministerului Culturii
Numele şi informaţia de contact ale persoanelor responsabile de 
recepţionarea şi examinarea recomandărilor.



Anexa nr.3
la Regulament

SINTEZA  
recomandărilor prezentate 

privind consultarea proiectului de decizie

Tipul deciziei (denum irea proiectului)
Recom andarea recepţionată
Autorul recom andării
Poziţia subdiviziunii-autor (acceptarea sau 
respingerea recom andărilor)
A rgum entarea în cazul respingerii



Anexa nr.4
la Regulament

Lista părţilor interesate, 
care vor fi informate prioritar şi consultate în mod obligatoriu în procesul 

de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative

în domeniul:

a) artelor

b) culturii scrise

c) bibliotecar

d) sistem ului de învăţăm înt artistic

e) patrim oniului cultural naţional,

f) tradiţiilor şi obiceiurilor locale

g) industriei m eşteşugurilor populare tradiţionale


