
 

                                              

Anexă 

Raport privind transparenţa în procesul decizional în aparatul central al  

Ministerului Justiției în anul 2017 

                                                                                                                                                                                 

 

 

Denumirea indicatorilor Valoarea 

indicatorilor 

 Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare 280 

1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 5 

1.2. Proiecte de legi 92 

1.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 108 

1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / 

autorităţii administrative centrale 
79 

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 266 

2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 4 

2.2. Proiecte de legi 91 

2.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 101 

2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / 

autorităţii administrative centrale 
70 

3. Numărul proiectelor de decizii care au fost publicate pe 

pagina web oficială a autorităților 

publice/www.particip.gov.md (din numărul de decizii 

adoptate)1  

85 

3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  

3.2. Proiecte de legi 35 

3.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 44 

3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / 

autorităţii administrative centrale 
6 

4. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgență  399 

4.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  

4.2. Proiecte de legi  

4.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului  

4.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / 

autorităţii administrative centrale 
399 

5. Numărul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile 

Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 şi Hotărârii Guvernului 

nr.967 din 09.08.2016 

560 



 

5.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui  

5.2. Proiecte de legi  

5.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului  

5.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / 

autorităţii administrative centrale 
560 

6. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, 

şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de 

autoritatea administraţiei publice centrale 

131 

7. Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri 

publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) 

desfăşurate de autoritatea administraţiei publice centrale 

(exclusiv funcționarii publici) 

800 

8. Numărul recomandărilor recepţionate 437 

8.1.Cetățeni 54 

8.2. Asociații obștești 127 

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 20 

8.8. Parteneri de dezvoltare2 180 

8.9. Alte părți interesate 56 

9. Numărul tabelelor de sinteză (cu recomandările recepționate) 

plasate pe pagina web oficială a autorității publice și/sau afișate la 

sediul acesteia într-un spațiu accesibil publicului și/sau se 

difuzează în mass-media centrală sau locală 

16 

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 

0 

10.1.  contestate în organul ierarhic superior 0 

10.2. contestate în instanţă de judecată 0 

11. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 

239-XVI  din  13.11.2008 

0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pe parcursul anului  au fost prezentate propuneri în procesul de elaborare  

de către asociaţiile obşteşti după cum urmează : 

 

 

 Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova; 

 PNUD Moldova; 

 UNICEF Moldova; 

 UN Women Moldova; 

 Misiunea OSCE Moldova; 

 Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii;  

 Amnesty International Moldova; 

 Asociația PromoLEX;  

 Institutul de Reforme Penale;  

 Consilier UE în Republica Moldova în domeniul justiției;  

 Centru de Resurse Juridice din Moldova; 

 Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova; 

 Asociaţia Juriştilor pentru Drepturile Omului alte părți interesate. 

 

 

 

 

http://www.un.md/jobget_doc/3753/
https://www.facebook.com/aimoldova/

