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Cancelaria de Stat

în contextul examinării demersului Cancelariei de Stat, privind executarea Hotărârii 

Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional, precum și a prevederilor art. 16 alin. (1) al Legii nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional, Ministerul Mediului remite atașat raportul 

instituțional generalizat privind asigurarea transparenței în procesul decizional pentru anul 

2022.
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Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional 
de către Ministerul Mediului în anul 2022

1. Informația privind implementarea prevederilor pct. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire 
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, cu referire la:

1) Existența și actualizarea constantă a reglementărilor interne cu privire la asigurarea transparenței în 
procesul decizional (se va indica actul normativ/ordinul prin care au fost aprobate): Ordinul Ministrului 
Mediului nr. 35 din 01 martie 2023.

2) Datele de contact ale persoanei responsabile de coordonare a procesului de consultare publică cu 
societatea civilă în procesul decizional: In cadrul Ministerului Mediului, responsabili de coordonarea 
procesului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional sunt desemnati colaboratorii 
Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor.

3) Existența și funcționalitatea liniei telefonice instituționale de informare a societății civile și numărul de 
apeluri înregistrate pe parcursul anului în evaluare: în cadrul Ministerului Mediului, funcționează linia 
telefonică de informare 022-204-561 și 022-204-587, plasată de altfel și pe pagina web o ficială a instituției 
mediu.gov.nid.

4) Publicarea Listei ONG-urilor pe domenii de activitate (listă publicată - (link-ul), (se va indica numărul 
entităților cu care se conlucrează) și Lista părților interesate, care vor fi informate prioritar despre procesul 
decizional al autorității (pct. 7 din HG nr. 967/2016)- Sunt 32 ONG-uri de Mediu și a entităților cu care se 
conlucrează, lista detaliată fiind publicată pe site-ul Ministerului Mediului ( Link 

 ) și 33 de părți interesate care sunt informate prioritar 
despre procesul decizional al autorității, lista de actualizează (Link 

)

https://mediu.gov.md/ro/content/ong-uri-de-mediu
https://mediu.gov.md/ro/content/lista- 

participan%oC8%o9Bilor-la-luarea-deciziilor

2. Informația privind implementarea prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional și Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu 
societatea civilă în procesul decizional:

1) Procesul de elaborare a deciziilor

Tipul deciziei Numărul 
de decizii 
adoptate în 
perioada 
de 
raportare

Numărul 
proiectelor 
de decizii 
consultate 
public (din 
numărul 
total de 
decizii 
adoptate)

Numărul 
proiectelor de 
decizii supuse 
consultărilor 
publice 
repetat

Numărul 
deciziilor 
adoptate 
în regim 
de 
urgență

Aprecierea 
perioadei de 
timp (în 
mediu/zile) 
de la 
inițierea 
proiectului 
deciziei 
până la 
aprobarea 
acesteia

Numărul 
deciziilor 
adoptate care 
nu cad sub 
prevederile 
Legii nr. 
239/2008 și 
HG 
nr.967/2016

Proiecte de legi 6 6 hr 0 80 zile până 
la 180 de zile

0

https://mediu.gov.md/ro/content/ong-uri-de-mediu
https://mediu.gov.md/ro/content/lista-participan%2525oC8%2525o9Bilor-la-luarea-deciziilor


Proiecte de 
hotărâri ale 
Guvernului

14 13 9 0 de la 2 la 12 
luni (în 
funcție de 
complexitate
a 
proiectului)

0

Ordine/dispoziți 
i/ ordonanțe 
privind 
activitatea de 
bază a 
autorității 
publice

10 1 0 0 1-2 luni 0

2) Procesul de consultare a deciziilor/proiectelor de decizii

Publicare Numărul Mijlocul de informare (comunicat de presă, informare 
direcțională, publicarea pe pagina autorității, pe 
particip.gov. md)

Anunțuri privind inițierea 
elaborării deciziei

30 -Publicarea pe pagina web a autorității publice 
(www.mediu.gov.md) compartimentul Transparența 
decizională
-Comunicat de presă.

Anunțuri privind retragerea 
unui proiect din procesul de 
elaborare

0 -

Anunțuri privind organizarea 
consultării publice

33 -Publicarea pe pagina web a autorității publice 
(www.mediu.gov.md) compartimentul Transparența 
decizională;
- Publicarea pe portalul www.particip.gov.md
-Informarea direcțională.

Rezultatele 
consultărilor/procese 
verbale/sinteza 
recomandărilor

11 -Publicarea pe pagina web a autorității publice 
( w ww, m ed i u. go v. in d) compartimentul Transparența 
decizională;
- Publicarea pe portalul www.particip.gov.md
-Informarea direcționată.

Proiecte de decizii și 
materialele aferente acestora, 
precum și deciziile adoptate

9 -Publicarea pe pagina web a autorității publice 
(www.mediu.gov.md) compartimentul Transparența 
decizională;
- Publicarea pe portalul www.particip.gov.md
-Informarea direcționată.

Programe 
(trimestriale/anuale) de 
elaborare a proiectelor de 
decizii, cu indicarea 
proiectelor care urmează a fi 
supuse obligatoriu consultării 
publice

1 -Publicat pe pagina web a ministerului și poate fi accesat 
la link-ul:
https://mediu.gov.md/sites/default/flles/Plan%20de%20Ac
tiuni%20Ministerul%20Mediului%202022.pdf

Raportul anual al autorității 
publice privind transparența 
procesului decizional

1 Raportul privind asigurarea transparenței în procesul 
decizional de către Ministerul Mediului în anul 2022 este 
publicat pe pagina web a ministerului și poate fi accesat la 
rubrica Transparența decizională

particip.gov
http://www.mediu.gov.md
http://www.mediu.gov.md
http://www.particip.gov.md
http://www.particip.gov.m
http://www.mediu.gov.md
http://www.particip.gov.md
https://mediu.gov.md/sites/default/flles/Plan%2520de%2520Ac


3) Modalități de consultare publică (selectate de fiecare autoritate în parte)

* grupuri țintă: femei, bărbați, copii, persoane în etate, persoane cu dizabilități, refugiați, minorități ș.a

Modalități de 
consultare 
publică 
aplicate

Numărul 
întrunirilor 
consultative 
desfășurate

Numărul 
de invitații 
expediate 
părților 
interesate

Numărul 
participanților la 
întrunirile 
consultative 
(dezagregat pe 
grupuri țintă*, în 
conformate cu 
subiectul supus 
consultărilor 
publice, dacă sunt 
date disponibile)

Publicarea 
rezultatelor 
consultărilor 
publice DA/NU, 
adresa unde pot fi 
accesate (link-ul) 
(procese-verbale 
ale întrunirilor 
publice, sinteza 
recomandărilor)

Aprecierea 
privind 
eficiența 
acestor 
instrumente

dezbateri 
publice

14 96 105 Publicarea pe
pagina web a 
autorității publice 
(www.mediu.gov.rn 
d) compartimentul 
Transparența 
decizională

Propunerile 
înaintate au
dus la
îmbunătățirea 
actului 
normativ.

audieri 
publice

0 0 0 0 0

sondaje de 
opinie

0 0 0 0 0

solicitarea 
opiniilor 
experților în 
domeniu

7 0 0 0

crearea 
grupurilor de 
lucru 
permanente 
sau ad-hoc cu 
participarea 
reprezentanți 
lor societății 
civile

15 61 201 0 Grupul de
lucru creat/ 
ședințele 
petrecute/ 
propunerile 
înaintate au
dus la
îmbunătățirea 
actului 
normativ

alte 
modalități de 
consultare 
publică

9 9 9 9 Este un 
instrument 
eficient.

4) Rezultatele consultărilor publice:

Recomandări, parvenite de la: Recepționate Incluse în sinteza 
recomandărilor

Acceptate

1 Cetățeni 0 0 0
2 Asociații obștești 12 10 8
3 Sindicate 0 0 0
4 Asociații de patronat 1 0 0
5 Partide și alte organizații social-politice 0 0 0
6 Mijloace de informare în masă 0 0 0
7 Reprezentanți ai mediului de afaceri 17 13 12
8 Parteneri de dezvoltare 2 0 (F
9 Alte părți interesate 7 7 7

http://www.mediu.gov.rn


5) Contestatii/sanctiuni

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației 
publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr.239/2008
Contestate în organul ierarhic superior 0
Contestate în instanță de judecată 0
Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239/2008 0

3. Aprecierea mecanismelor de cooperare și de parteneriat cu societatea civilă, precum și a 
instrumentelor/modalităților de asigurare a transparenței în procesul decizional, cu înaintarea 
recomandărilor de îmbunătățire a cadrului normativ.

Pe parcursul anului 2022, mecanismele de cooperare și de parteneriat cu societatea civilă au fost eficace, 
durabile și orientate spre dialog deschis, care permit participarea tuturor persoanelor și grupurilor interesate la 
luarea deciziilor în mod democratic.

Asociațiile de business, reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de patronat asigură participarea activă 
în procesul decizional atât prin remiterea în adresa Ministerului Mediului a propunerilor, recomandărilor de 
elaborare/modificare a proiectelor de acte normative, cât și prin participarea nemijlocită în procesul de 
consultări publice, cum ar fi: întruniri consultative, grupuri de lucru, dezbateri publice, etc.

Instrumentele/modalitățile de asigurare a transparenței în procesul decizional se apreciază a fi destul de 
eficiente, întrucât doar prin implicare și efortul comun al tuturor părților interesate în procesul de elaborare a 
deciziilor se reușește asigurarea unui cadru normativ comprehensiv.


