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Cadru legislativ (I)

• Legea cu privire la transparența în procesul decizional nr. 
239 din 11 noiembrie 2008 

• Hotărâre de Guvern cu privire la mecanismul de consultare 
publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 
din 9 august 2016

• Regulamentul Parlamentului nr. 797 din 2 aprilie 1996

• Concepţia privind cooperarea dintre Parlament şi societatea 
civilă din 29 decembrie 2005



Cadru legislativ (II)

• Includerea regulilor privind consultarea societății civile în 
Regulamentul Parlamentului

• Reglementarea procedurii de adoptare a actelor normative 
în regim de urgență

• Reglementarea remediilor pentru nerespectarea legislației 
TD
– Restituirea proiectului de către Guvern instituției care nu a respectat 

legislația TD

– Dreptul persoanei de a contesta AN în instanța de judecată în 
procedura de contencios administrativ



Acces la informație (I)

• Publicarea planului legislativ al Parlamentului și al 
Guvernului

• Publicarea agendelor ședințelor plenare ale Parlamentului, 
ale Comisiilor parlamentare și ale ședințelor Guvernului cu 
un preaviz suficient

• Îmbunătățirea paginii www.particip.gov.md
– datele cu privire la consultările publice, rezultatele consultărilor 

publice 

– versiunea proiectului expediată Guvernului spre aprobare, link-ul la 
versiunea adoptată de Guvern și link-ul la proiectul înregistrat în 
Parlament

http://www.particip.gov.md/


Acces la informație (II)

• Publicarea termenilor-limită de prezentare a comentariilor și 
a persoanelor responsabile pe pagina web a Parlamentului

• Publicarea datelor de contact ale deputaților, asistenților, 
angajaților în Comisii parlamentare

• În cazul în care un act normativ se adoptă în regim de 
urgență, acesta urmează să fie publicat imediat, împreună
cu informații despre caracterul său urgent



Acces la informație (III)

• Publicarea amendamentelor deputaților până la adoptarea 
actului normativ

• Publicarea tuturor modificărilor la proiectele de acte 
normative 

• Publicarea informației cu privire la votul fiecărui deputat 
pentru fiecare proiect de act normativ votat în Parlament



Consultarea (I)

• Implicarea SC la analizele ex-ante și publicarea acestora

• Publicarea proiectelor de acte normative pe 
www.particip.gov.md nu este suficient

• Folosirea unor instrumente suplimentare
– Notificarea părților interesate despre inițierea consultărilor - Lista 

părților interesate

http://www.particip.gov.md/


Consultarea (II)

• Publicarea rezultatului consultărilor – sinteza comentariilor 
și obiecțiilor/tabelul de divergențe, care să includă motive 
atât pentru respingerea comentariilor, cât și pentru 
acceptarea lor

• Prevederea unui termen-limită pentru publicarea sintezei 
comentariilor și obiecțiilor

• Organizarea dezbaterilor publice atunci când din 
comentariile primite reiese clar că proiectul supus 
consultărilor publice necesită îmbunătățiri

• Organizarea audierilor publice pe chestiuni importante



Implicarea

• Instrumente de promovare a subiectelor importante de 
către societatea civilă prin intermediul unor platforme 
guvernamentale
– Exemplu: Sistemul de petiții online din Marea Britanie 

https://petition.parliament.uk/

– Profiluri autorizate ale cetățenilor și persoanelor cu drept de 
reședință

– Guvern – 10,000 semnături

– Parlament – 100,000 semnături

https://petition.parliament.uk/
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