
MINISTERUL
MEDIULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY
OF ENVIRONMENT

oF THE REPUBLIC br rrrot oovn

ORDIN
r Jl-

mun. Chiqindu

Cu privire la organizarea procedurii
de asigurare a transparenlei tn
procesul decizional

in scoprl asigurdrii implement6rii Legii nr. 239-XVI din t3 n$iembrie 2008

privind transparen(a in procesul decizional, qi executdrii Hot6r0rii Quvernului nr.

967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publicf cu societatea

civi16 in procesul decizional, qi organizdrii procedurii de asigurare a transparenlei in
procesul de elaborare gi adoptare a deciziilor in cadrul Ministerutfli Ueaiului gi

instituliilor subordonate, ;i in temeiul pct. 9 subct. 1l din Regulamenlr]rl cu privire la
organizarea gi funclionarea Ministerului Mediului, aprobat p,{i" Hotdrdrea

Guvemului nr. 14512021Anexa nr. 1,

ORDON:

1. Se desemneazd Direclia analizS, monitorizare qi

Ministerului coordonator al procesului de consultare publicd, nsabil

monitorizarea transparenlei in procesul de elaborare qi adoptare a:lroiectelor
decizii (in continuare coordonator).

2. Se desemneazi qefii direcfiilor, secfiei, serviciilor qi cond ii instituliilor

1) vor asigura organizarea procesului de consultare publicd a proiectelor de

decizii in proces de elaborare in cadrul subdiviziunilor pe care le conduc in scopul

informdrii gi recepliondrii recomanddrilor p64i1or interesate;
'2) vor desemna responsabili pentru desftqurarea procedurilor de consultare

publici pentru fiecare proiect de decizie in parte;
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3) vor coordona qi vor stabili cu conducerea ministerului, in funcfie de impactul
qi interesul publicului larg pentru subiectul supus consultdrii, modalitatea de

consultare pentru fiecare proiect de decizie, qi anume:

a) aplicarea procedurilor obligatorii de consultare (plasarea pe pagina web
oficiald a ministerului, afiqarea la sediul subdiviziunii sau difuzarcain mijloacele de

informare in mas6), sau/qi;

b) aplicarea procedurilor adilionale de consultare (solicitarea recomanddrilor in
scris din partea experfilor, asocialiilor profesionale, mediului academic, societdlii
civile, organizarea audierilor qi dezbaterilor publice, rcalizarea sondajelor publice
q.a.).

.4) vor asigura prezentarea coordonatorului procesului de consul publicd in
procesul decizional informaliile necesare pentru intocmirea
transparenta in procesul decizional.

lor privind

4. Responsabilii desemnali pentru desfbqurarea procedurilor
public6 a unui proiect de decizie vor asigura:

1) informarea generald, a pdrlilor interesate nedefinite despre ini elaborbrii
proiectului de decizie, intocmind qi f[c6nd public Anun]ul de inili a elabordrii
proiectului de decizie, conform Anexei nr. I al prezentului ordin
cooldonatorului procesului de consultare public6 pentru a-l plasa pe

prezentindu-l

ina web, cu
cel pulin 15 zile lucritoare inainte de consultareaproiectului de deci

2) informarea generald a pS4ilor interesate nedefinite desfrqurarea

consultdrilorconsultdrii publice, intocmind qi fdcdnd public Anunlul de iniliere
publice, cu cel pufin 15 zile lucrltoare inainte de definitivarea iectului de

decizie, conform Anexei nr. 2 aI prezentului ordin, ptezentindu-l

de consultare

necesitd a

de decizie

u1

lui
procesului de consultare publici pentru a-l plasa pe pagina web, t de proiectul
deciziei qi materialele aferente (Nota informativ6, studii anali ce, tabel de

concordanld cu legislafia UE q.a.);

3) identifi carea pdrlilor interesate,

informate direcfionat, solicitindu-se in
prezentarea Listei acestor pdrti, spre

consultare public6;

care Ia decizia conducerii,

4) organizarea qi desfEqurareaprocedurilor de consultare publicd;
5) intocmirea proceselor-verbale in cazul aplicdrii proceduril adilionale de

ve, audieri qiconsultare publicd a pS4ilor interesate (intruniri publice consulta
dezbateri publice $. a.) ;

6) recep{ionarea, inregistrarea qi examinarea recomanddrilor nur{ito, interesate
privind proiectul de decizie, examinarea acestora, luarea deci[iilor privind
acceptarea sau neacceptarea lor gi intocmirea sintezei recomanda{ilor, conform
Anexei nr. 3 al prezentului ordin;
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7) definitivarea proiectului de decizie ludnd in considerare recomanddrile
acceptate;

8) informarea pdrlilor interesate despre rezultatele consultirilor, asigur0nd

transmiterea coordonatcirului procesului de consultare publicd pentru a plasa pe
pagina web Procesul-verbal privind consultarea publicd a pbrlilor interesate qi
sinteza recomand6rilor recep{ionate ;

9) intocmirea qi pistrarea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie.

' 5. Coordonutorzl procesului de consultare public6 in procesul decizional va
asigura:

1) coordonarea qi monitorizarea respect6rii cerinlelor gi etapelor de consultare
in procesul de elaborare qi adoptare a proiectelor de decizii;

' 2) actualizxea, semestrial, a Listei generale a pdr[ilor interes ate, care vor fi
informate prioritar despre procesul decizional,inbaza propunerilor subdiviziunilor
ministerului;

3) Plasarea pe site-ul Ministerului Mediului qi pe pagina web
w)ryw.paticip.gov.md a materialelor prezentate de responsabilul desernnat din cadrul
subdiviziunilor pentru desf6qurarea procedurilor de consultare publici a proiectului
de decizie;

4) elaborarea Raportului anual privind asigurarea transparenfei procesului
decizional in cadrul Ministerului, nu mai tdrziu de sffirqitul trimestrului I al anului
irrrediat urmdtor anului de referinfS, in baza informafiilor prezentate de qefii
direcliilor, secfiei, serviciilor gi conducStorii instituliilor subordonate ministerului,

5) publicarea pe site-ul Ministerului a planurilor anuale de activitate a
institufiei, a Rapoartelor anuale privind implementarea acestora, alistei proiectelor
de decizii care urrneazd a fi supuse consultdrilor publice pe parcursul anului, a Listei
deciziilor adoptate pe parcursul anului, a Raportului anual privind asigurarea
transparenlei procesului decizional.

6. Anunful privind organizarea consultdrilor publice poate fi retras de pe pagina
wpb oficiald a autoritdlii publice doar dupS ce va fi plasat un alt anunf despre
retragerea proiectului de decizie supus procedurilor de consultare publicd, indicind
motivul.

7. in cazulmodi.ficdrii esenliale (schimbdrii conceptului, extinderii obiectului qi
sferei de aplicare, mbAincdrii impactului) a variantei iniliale a proiectului de decizie
supus procedurilor de consultare, dacd, modificarea respectivS nu a survenit in urma
consultdrii publice, autoritatea public6 supune proiectul respectiv conzultdrii publice
repetate.

, 8. Controlul asupra executdrii prezentului Ordin mi-l asum personal.

Ministru Iordanca-Rodica IORDANOV



Anexanr. l
Lo Ordinul Ministrului Mediului

privind ini{ierea .,"0".f}[T;ectului de act norma

Ministerul Mediului iniTiazd, incepind cu data de
elaborarea proiectului de hotirire/ proiectului de lege/proiectului de ordin
(denumirea proiectului) ........

Necesitatea inilierii elabordrii gi adoptdrii proiectului de decizie

Propunerile gi recomand6rile pe marginea proiectului de decizie inifiat, pot fi
expediate pind pe data de la adresa dnei/dl.... ........., po
adresa electronicd: ...., la num6ru1 de telefon
sau pe adresa



Anexa nr. 2
La Ordinul Ministrului Mediului
nr. ,jb' ain il/, ?3. zozs

ANUNT
privind organizarea consultirii publice a proiectului

Ministerul Mediului ini1iaz6, incep6nd cu data de
consultarea publicd a proiectului ..
Scopul proiectului este
Necesitatea elabor6rii qi adoptirii proiectului de decizie este
Prevederile de bazd ale proiectului sunt
Beneficiarii proiectului de decizie sunt
Rezultatele scontate ca uffnare a implementdrii deciziei supuse ltdrii publice
sunt.........
Impactul estimat al proiectului de decizie este.........
Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu legislalia in v
documentelor relevante)..............
corespondente ale legislaliei comunitare ............
intemafionale Ia care Republica Moldova este parte (denumirea
relevante) .............
Recomanddrile pe marginea proiectului de decizie, supus consultdrii
expediate pdnd pe data de .......... la adresa dnei/dl....

publice, pot fi
......, p€ adresa

sau pe

gi nota
reglementare,
zie etc.) sunt
.. sau la sediul

electronicd: ........... la numdrul de telefon
adresa (adresa sediului
Proiectul deciziei (denumirea)
informativ6 (dupi caz, studii analitice, acte de analizd a impactului
alte materiale care au stat la baza elabordri proiectului de
disponibile pe pagina web oficiald (adresa)
(denumirea autoritS{ii publice) .................. situat pe adresa

(denumirea
prevederile

qi cu tratatele
documentelor



Anexa nr. 3

La Ordinul Ministrului Mediului
n. ,15 ain P/, 23. zozs

Sinteza Recomandirilor in rezultatul consultirilor publice a proiectului

Nr. Autorul
recomanddrii

Recomandarea
receplionat6

Pozilia Ministerului Mediului
privind acceptarea sau
respingerea recornanddrii qi

argumentarea, in cazul
respingerii recomandirii


