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Cu privire la aprobarea Regulilor interne 
de organizare a procedurilor de asigurare 
a transparenţei în procesul de elaborare 
şi adoptare a deciziilor

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12. 2006, 
art.14, alin. (2) lit. m), Legea nr. 239-XVI din 13.02.2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, art. 7, Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 „Cu privire la acţiunile de 
implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul 
decizional”, art. 3, în scopul asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor 
Consiliului orăşenesc Orhei şi a dispoziţiilor cu caracter normativ ale primarului, luînd în 
consideraţie informaţia prezentată de viceprimarul oraşului Orhei dl Boţan Roman,

CONSILIUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se aprobă Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în 
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor (se anexează).

2. Se obligă participanţii la procesul decisional organizat în administraţia publică locală a 
oraşului Orhei să respecte Regulile nominalizate.

3. Se desemnează coordonator al procesului de consultare publică în procesul decizional 
secretarul Consiliului orăşenesc Orhei dna Ala Buracovschi.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului oraşului Orhei 
dl Colun Vitalie.

Preşedintele şedinţei Valeriu SA VIN

Secretarul Consiliului Ala BURACOVSCHI



Anexa

la decizia Consiliului orăşenesc Orhei

%% ^ din J& /y

REGULILE INTERNE DE ORGANIZARE A PROCEDURILOR DE ASIGURARE A 
TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL DE ELABORARE 

ŞI ADOPTARE A DECIZIILOR

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de
elaborare şi adoptare a deciziilor (în continuare - Reguli) sunt elaborate în conformitate cu
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Legea nr, 239-XV1 
din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr. 982-XIV din

: 11.05.2000 privind accesul la informaţie, Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu 
privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13.1 1.2008 privind transparenţa 
în procesul decizional.

2. Prezentele Reguli stabilesc procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare 
şi adoptare a proiectelor de decizii ale Consiliului orăşenesc Orhei şi proiectelor de dispoziţii 
cu caracter normativ ale primarului oraşului Orhei.

3. Consultărilor publice sunt supuse numai proiectele de decizii ale Consiliul orăşenesc şi
proiectele de dispoziţii cu caracter normativ ale primarului oraşului (în continuare -  proiecte 
de decizii), care pot avea, la nivelul oraşului Orhei, impact social, economic, de mediu
(asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale,
asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice).

4. Rezultatele consultărilor publice au caracter de recomandare pentru Consiliul orăşenesc şi 
primarul oraşului.

5. Proiectele deciziilor, indicate în art. 3 al prezentelor Reguli, care nu au fost supuse 
procedurii de consultare publică, nu pot fi prezentate spre aprobare Consiliului orăşenesc şi 
emise de primarul oraşului.

6. Procedurile prevăzute în prezentele Reguli, nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor 
ce conţin informaţii oficiale cu accesibilitate limitată. De asemenea, procedurile de 
consultare publică, prevăzute în prezentele Reguli nu se extind asupra procesul de elaborare . 
şi adoptare a deciziilor care au ca- obiect modificarea actelor în vigoare doar sub aspect 
redacţional, fară a schimba conţinutul, precum şi proiectelor de decizii cu caracter 
individual, care nu au impact economic, de mediu şi social.

7. In prezentele Reguli sunt utilizate următoarele noţiuni:
decizia -  decizia Consiliului orăşenesc Orhei sau dispoziţia cu caracter normativ a* ! i
primarul oraşului Orhei. care corespunde criteriilor din art. 3 al prezentelor Reguli: 
analiza ex-^ante - procesul de identificare a problemei, obiectivului, a eventualelor opţiuni 
de soluţionare a problemei sau de atingere a obiectivului şi analiza efectelor sau 
consecinţelor acestor opţiuni până la aprobarea deciziei.
consultare publică -  comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în 
corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice locale, pe



, ele aiţăl parte, în rezultatul căreia ambele părţi sunt informate şi pot influenţa procesul 
decizional;
proceduri obligatorii de consultare- ansam blu  de acţiuni ob liga to rii  de inform are 

gene ra lă  a publicu lu i  despre  in iţierea consultării  publice, în t rep r in se  de autorităţile 

p u b l ice  în  scopul colectării  recom andăr ilo r  pe  m arg inea  unui p ro iec t  de  deciz ie; *  

proceduri adi(ionale de consultare -  ansam blu  de acţiuni de in fo rm are  generală  şi 

d irec ţ iona tâ  a părţi lo r  in teresate , de o rganizare  a în trun iri lo r  p u b l ice  şi a ltor modalităţi de 
. Consultare, în treprinse  la in iţia tiva au torităţilor publice sau la p ropunerea  părţilor 

in teresate ,  i n  scopul recep ţionării  reco m an d ăr ilo r  pe m arg inea  unui p ro iec t  de decizie: 

m m  iul privind organizarea consultării publice -  inform aţia  ră sp ân d i tă  de autorităţile 
'p u b l ice  pen tru  a aduce la cunoştin ţă  părţi lo r  interesate despre  d em a ra re a  procesului de 
consu lta re  pub lică  a unui proiect de decizie;

pâr(ile interesate -  cetăţeni, asociaţii create în conformitate cu legislaţia, sindicate, 
asociaţii patronale, partide şi alte organizaţii social-politice, sursele de informare în masă. 
reprezentaţii ai mediului de afaceri ş.a., care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de 
adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;
informarea cu caracter general (în continuare -  informarea generală) -  ac ţiune de 
t ran sm ite re  a in fo rm aţie i  despre  p rocesu l dec iz ional în cadru l au to r i tă ţ i lo r  publice către 

un pub lic  iarg, nedefin it ,  fără a ţine con t de necesităţile  şi p re fe r in ţe le  particu lare  de 
recep ţio n are  a in fo rm aţie i  ale  u n o r  părţi interesate;

informarea cu caracter direcţional (în continuare -  informarea direcţională) -  ac ţiune de 

t ran sm ite re  a in fo rm aţie i  despre  p rocesu l dec iz ional în cadrul au to r i tă ţ i lo r  publice către 
p ă r ţ i ; in te resa te  defin ite ,  prin  in term ediu l m ijloacelor de re cep ţ io n a re  a informaţiei 

ind icate  de  părţile  in teresa te ;

recomandare -  orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată 
verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte 
părţii interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate:
coordonator al procesului de consultare publică -  secretarul Consiliului orăşenesc Orhei. 
abilitat cu funcţia de coordonare şi monitorizare a asigurării transparenţei în procesul de 
elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii;
a u to r -  participant la procesul decizional, responsabil de elaborarea proiectului de 
decizie;
pagina web oficială -  pagina web oficială a Primăriei oraşului Orhei (www.orhei.md).

i• ! l

II. ETAPELE ASIGURĂRII TRANSPARENŢEI PROCESULUI DE 
‘ ELABORARE A DECIZIILOR

Informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei.
u i . ;

(1) In tdrmen de cei mult 15 zile lucrătoare după iniţierea procesului de elaborare a deciziei, 
după' coordonarea cu coordonatorul procesului de consultare publică, autorul asigură 
plasarea anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei pe pagina web oficială, îl 
expediază imediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, îl afişează la 
sediuf său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl difuzează în mass-media centrală 
sau locală, după caz. '  ..

http://www.orhei.md


(2) Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei conţine. în mod obligatoriu argumentarea 
necesităţii de a adopta decizia, termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile 
interesate pot prezenta sau expedia recomandări, datele de contact ale autorului (numele 
şi prenumele, numărul de telefon, adresa electronică) şi este redactat conform anexei nr. 1 

. ia prezentele Reguli. în cazul în care recomandarea a pafvenit pe în cutia poştdtă 
electronică oficială a primăriei, persoana responsabilă de gestionarea acesteia va trimite 
imediat recomandarea primită autorului responsabil de elaborarea proiectului de decizie.

9. Punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor 
aferente acestuia.

(1) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială 
responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.

(2) Accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora (note informative şi. 
după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care 
au stat la bâza elaborării proiectului de decizie etc.) este asigurat de autor prin publicarea 
obligatorie a lor pe pagina web oficială, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte

; mijloace disponibile, la solicitarea părţii interesate. De asemenea, autorul va asigura 
accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora la sediul primăriei.

10. Consultarea părţilor interesate. Informarea publicului privind organizarea 
consultărilor publice.

(1) Consultarea se efectuează la iniţiativa autorului responsabil de elaborarea proiectului de. 
decizie, la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei, la iniţiativa 
cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, altei părţi interesate. Dacă 
iniţiativa consultării este a cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, 
altei părţi interesate, autorul nu poate refuza consultarea.

(2) Aplicarea procedurilor obligatorii sau procedurilor adiţionale de consultare în procesul de 
elaborare' ajproiectului de decizie, se asigură de autor, după coordonarea cu coordonatorul

' procesblui. de consultare publică şi aprobarea proiectului respectiv pentru consultare 
publică de către primarul oraşului. Aplicarea procedurilor obligatorii sau procedurilor 
adiţionale de consultare se face în funcţie de impactul pe care îl are proiectul de decizie şi 
interesul publicului larg pentru subiectul supus consultării,

a) . Procedurile obligatorii de consultare (solicitarea opiniei cetăţenilor, altor părţi
interesate) presupun informarea generală prin plasarea anunţului şi proiectului de 
decizie pe pagina web oficială a autorităţii publice, afişarea lor la sediul acesteia
într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau difuzarea lor, după caz, în mijloacele de
informare în masă centrale sau locale.

b) Procedurile .adiţionale de consultare se efectuează la indicaţia primarului şi includ, 
adiţional la procedurile obligatorii, următoarele acţiuni: solicitarea unor 
recomandări în scris din partea experţilor sau unor părţi interesate, organizarea

’ ..grupurilor d.e lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor părţilor 
interesate, dezbaterilor publice, audierilor publice, organizarea sondajelor de 

, A Opinii i referendumului local. Organizarea grupurilor de lucru permanente şi ad-
•: Jd-hoc. cu participarea reprezentanţilor părţilor interesate, dezbaterilor publice.

1 ' au d ie r i lo r  p u b l ic e  se face Conform anexei nr. 3 la prezentele Reguli.
Referendumul local se desfăşoară conform procedurilor stabilite de Codul

1' electoral'al R. Moldova şi legislaţia în vigoare.



(3) Autorul organizează, după caz, consultări publice:
a) la etapa de iniţiere a elaborării proiectului de decizie;
b) după întocmirea textului iniţial al proiectului de decizie;
c) repetate.

(4) Consultarea publică la etapa de iniţiere a proiectului de decizie, se desfăşoară obligatoriu 
în cazul deciziilor supuse analizei ex-ante.

(5) Consultarea publică după întocmirea textului iniţial al proiectului de decizie, se 
desfăşoară după fundamentarea acestuia prin nota informativă semnată de autor.

(6) în cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de 
aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus 
procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării 
publice, autorul poate supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

(7) Informaţia despre organizarea consultărilor publice pe marginea unui proiect de decizie 
este redactată de autor în forma unui anunţ, conform anexei nr, 2 la prezentele Reguli. 
Anunţul privind organizarea consultărilor publice însoţit de proiectul de decizie şi 
materialele aferente sunt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de 
definitivarea proiectului de decizie.

(8) Anunţul se face public prin informarea generală a publicului larg şi informarea 
direcţionată a părţilor interesate.

11. Recepţionarea şi examinarea recomandărilor
(1) Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi 

interesate sunt recepţionate de autorul responsabil de elaborarea proiectului de decizie în 
modul următor:

a) recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor publice 
vor fi reflectate în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul 
stabilit;..'

b) recomandările în formă scrisă, primite în mod individual, inclusiv pe cale 
electronică, vor fi înregistrate conform legislaţiei.

(2) Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii constituie cel puţin 
10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei 
sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La 
solicitarea părţilor interesate, termenul de prezentare a recomandărilor poate fi prelungit.

(3) Recomandările parvenite se examinează de către autorul responsabil de elaborarea 
•proiectului de'decizie.

(4) în baza reppmăndărilor parvenite, autorul elaborează sinteza recomandărilor.
(5) Sinteză a fecomandărilor este întocmită sub forma unui tabel (conform anexei nr. 4). care 

include urpnăjoarele: recomandarea recepţionată; autorul recomandării; menţiunea despre 
aâceptuPreebrftandărti sau argumentarea în cazul respingerii recomandării.

(6) Versiunea finală a proiectului de decizie şi sinteza recomandărilor parvenite se plasează, 
ptnăflajiac^optarea deciziei respective, pe pagina web oficială, se afişează la sediul 
pfirinlriei. .întrlun spaţiu accesibil publicului şi/sau se difuzează în mass-media centrală 
sau focală-, ddpă caz.

(7) în caţtul în care părţile interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit proiectul de 
deciţie poate fi supus: procedurii de adoptare.

(8) Versiunea finală a proie'ctului de decizie se confirmă prin semnătura autorului, se 

semnează de primar, viceprimari, se vizează prin semnătura specialistului jurist şi se



Irfea^ăjBe^ondupătOrii unităţilor ale căror interese sunt vizate de conţinutul proiectului
dellftciziq.' Prdiectur de decizie este semnat de către contabilul-şef în cazul în care
"  J :  '  !  " !  i .  •  !  •

conţinutul .proiectului qe decizie implică, pentru realizarea sa, cheltuieli financiare.
(9) Prevederile a r t ,11 alin. (8) din prezentele Reguli se aplică şi pentru proiectele de decizii 

ale Consiliului orăşenesc Orhei care nu sunt supuse consultărilor publice. ^
(10), Proiectul de; decizie se transmite spre examinare şi adoptare autorităţii competente 

^Consiliului'Orăşenesc Orhei/primarului oraşului) împreună cu sinteza recomandărilor.
(11) Proiectele de decizii supuse consultărilor publice şi cele pentru care nu este necesară 

desfăşurarea consultărilor publice, care se vor prezenta spre adoptare Consiliului 
orăşenesc Orhei, însoţite de materialele aferente, se transmit secretarului Consiliului 
orăşenesc Orhei cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei 
Ordinare şi. cu cel, puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei 
extraordinare a Consiliului orăşenesc Orhei.

(12) Proiectele de decizii; supuse consultărilor publice şi cele pentru care nu este necesară
■ • ;  • i  ' .  i

desfăşurarea consultărilor publice se transmit spre examinare consilierilor orăşeneşti cu 
cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa 
extraordinară.

12. Informarea publicului privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de 
elaborare este asigurată de autorul care a iniţiat procesul de elaborare, prin plasarea 
anunţului despre retragere pe pagina web oficială, indicând motivul.

13. Informarea publicului referitor la deciziile adoptate este asigurată prin plasarea acestora 
pe pagina w eb ,oficială, prin afişare la sediul lor într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin 
difuzare în masş-media ceqtrală sau locală, după caz.

III..; VATBlBUŢllÎLî: (COORDONATORULUI PROCESULUI DE CONSULTARE 
1 PUBLICĂ

14. Coqrdohatoinil procesului de consultare publică exercită următoarele atribuţii:
â)f elaborează programele anuale de elaborare a proiectelor de decizii, 
b)"monitorizează, respectarea cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de 
‘ ; elaborare şi adoptare a proiectelor de decizie;

C)'' întocmeşte şi actualizează periodic lista generală a părţilor interesate în procesul de 
consultare publică;

d) întocmeşte raportul anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional. în 
i . baza rapoartelor prezentate de autori, şi asigură publicarea lui.

1 iV. ATRIBUŢIILE AUTORULUI

15. Pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional autorul îndeplineşte următoarele 
atribuţii; f  ;

a) • elaborează lista părţilor interesate de proiectul deciziei;
b) ■ identifică modalităţile optime de consultare publică:
c).■'ihfbîtneâzâpărţile.,interesate despre iniţierea elaborării deciziei:
d) informează părţile interesate despre desfăşurarea consultărilor publice;
e) . organizează procedările de consultare publică;
f) înfoCpleşte procesele-verbale ale şedinţelor publice organizate în procesul de 

consultare;

V



g) elaborează sinteza recomandărilor prezentate de părţile participante în procesu. 
consultare;

h) iî)fbţjmeăză părţile participante la procesul de consultare despre rezultatele consultării;
i) întocmeşte dosarul privind elaborarea proiectului de decizie.

.  ■■ , f  .  f  ■  , i  \

y  ri. INTERACŢIUNEA DINTRE COORDONATORUL PROCESULUI DE 
i '• v 1 CONSULTARE PUBLICĂ ŞI AUTOR

16. Coordonatorul: procesului de consultare publică exercită în raport cu autorul următoarele 
atri'buţii:

a) coordonează listele părţilor interesate care vor fi consultate în cazul fiecărui 
proiect de decizie în parte;

b) asigură suportul metodologic în implementarea procedurilor de organizare a 
consultărilor publice.

17. Autor exercită în raport cu coordonatorul procesului de consultare publică următoarele 
atribuţii:

ă) informează coordonatorul procesului de consultare publică despre iniţierea şi 
rezultatele consultării fiecărui proiect de decizie în parte,

b)- întoemeşteişi prezintă coordonatorului procesului de consultare publică, anual.
îs A

ţ până lâ dată de 10 ianuarie a anului următor pentru care se raportează, pe suport 
, de hârtie şi în format electronic, raportul privind transparenţa procesului 

decizional.

VI. ÎNTOCMIREA ŞI PĂSTRAREA DOSARULUI PRIVIND ELABORAREA
PROIECTULUI DE DECIZIE

18. După finalizarea procedurilor de consultare în procesul de elaborare a deciziei, autorul 
întocmeşte uri, dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:
a) anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;
b) anunţul de organizare a consultării publice;
c); proiedtul deciziei;
d) materialele aferente proiectului de decizie:
e) procesple-Verbale ale întrunirilor de consultare publică;
f) 1 sinteza recomandărilor parvenite.

19. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toţi cetăţenii, 
asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate.

20. Accesul la dosarele privind elaborarea deciziilor, alte informaţii privind asigurarea 
transparenţei în procesul decizional este asigurat în condiţiile Legii nr. 982-XIV din
11.05.2000 privind accesul la informaţie.

21. Autorul este responsabilă de păstrarea dosarelor privind elaborarea proiectului de decizie şi 
de asigurarea accesului la dosarele respective.

i '
1 •' '

• VIL COLABORAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ



22. Primăria oraşului Orhei şi Consiliul orăşenesc Orhei, întreprind măsurile necesare pentru 
asigurarea . posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.

23. în scopul fadifitării; âcpesului părţilor interesate la informaţia privind procesul de elaborare şi 
adoptare • ,a dWciziîlof, pe pagina web oficială a Primăriei oraşului Orhei este creat 
comparjdmehthl Transparenţa decizională” dedicat transparenţei decizionale, unde se
plasează iinforfnaţiacu privire la:

ţa) fetele;hpripative şi regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a 
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

b) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziilor;
c) anunţurile privind organizarea consultării publice;
d) informaţia cu privire la şedinţele publice;
e) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile

adoptate;
f) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice consultative. 

Sinteza recomandărilor);
g) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional:
h) alte informaţii.

24. Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea,alte părţi interesate au dreptul:
a) să participe, Ja orice etapă a procesului decizional;
b) să solicite şi şă obţină informaţii referitoare la procesul decizional, inclusiv să

primească proiectele de decizii însoţite de materialele aferente, în condiţiile Legii nr. 
982-XIV 'din 1.1,05.2000 privind accesul la informaţie.

c) : să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor;
d) să prezinte autorităţilor publice recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse 

discuţiilor. .

VIII. ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR PUBLICE
25. Şedinţele Consiliului orăşenesc Orhei în cadrul cărora sunt examinate şi adoptate deciziile 

sunt publice, cu excepţia cazurilor când în cadrul şedinţelor sunt examinate sau audiate 
informaţii oficiale cu accesibilitate limitată. Argumentarea desfăşurării şedinţelor închise 
este facutâ'-publicăr

26. Limitarpâ acpeSm.Uf persoanelor interesate este admisă doar la acele şedinţe sau părţi ale 
şedinţei Tjn^eţfponfbnn ordinii de zi a acesteia, urmează să fie examinate decizii sau 
comunicate ifţfofmâţii oficiale cu accesibilitate limitată.

27. Anunţu}...referitor- lâ desfăşurarea şedinţei publice este plasat pe pagina web oficială, este 
expediajt prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, este afişat la sediul autorităţii 
publice’ într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau va fi difuzat în mass-media centrală sau 
locală, după caz, conţinând data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea 
de. zi a acesteia. Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice se face public cu cel puţin 
3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.

28. Şedinţele publice sunt ţinute, după caz, în cea mai'încăpătoare sală din sediul primăriei. 
Participarea:'părţilor interesate se asigură în limitele locurilor disponibile din sala de şedinţe 
şi în ordinea .prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa, în conformitate cu 
interesul fiecărei părţi,interesate faţă de subiectele examinate în cadrul şedinţei publice.



29. La şedinţele publice este asigurat accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă. 
care pot retransmite lucrările şedinţelor respective.

30. Rezultatele şedinţelor,publice sunt făcute publice prin plasarea deciziilor adoptate pe pagina 
web= oficială, prin' afişare la sediul lor într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare 
în mass-med-ia centrală sau locală.

XI. ( ^ P Q M t UL ANUAL CU PRIVIRE LA TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL 
fj; ;•ţ  .' DECIZIONAL

31. 'CoordopăţoipŢ^ţodeşului de consultare întocmeşte anual un raport privind asigurarea 
transpatedţ^i procesului decizional (conform anexei nr. 5 la prezentele Reguli), care se face 
public, np mal-.târziu .de sfârşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă, 
prin amplasarea informaţiei pe pagina web oficială, prin afişarea la sediul primăriei într-un 
Spaţiu accesibil publicului sau prin difuzare, după caz, a comunicatului informativ în sursele 
de informare în masă.

XI. DISPOZIŢII FINALE
32. Aspectele privind organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor, care nu sunt prevăzute în prezentele Reguli, sunt 
reglemeptaţe conform Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 
decizional, Legii nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie. Hotărârii 
Guverndlui'rif. 96 diş 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239- 
XVI d in ’13.1f.200$ privind transparenţa în procesul decizional şi legislaţiei în vigoare.

' £ ' -i '
33. Nerespectafea'/prevederilor prezentelor Reguli constituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează conforin prevederilor legislaţiei în vigoare.
34. Prezentele Reguli intră în vigoare la data adoptării.



Anexa nr. 1 
la Regulile interne

de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei 
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

' S
Anunţul

referitor la iniţierea elaborării deciziei
Primăria oraşului Orhei/ Consiliul orăşenesc Orhei, iniţiază elaborarea deciziei/ dispoziţiei

(d e n u m i r e a )

Scopul deciziei/dispoziţiei este  ............... ..................................... ......... .................. ............................
Necesitatea iniţierii elaborării deciziei/dispoziţiei este................................................................... .

! . ' ( a r g u m e n ta r e a  n ec cs i iâ i i i  d e  a  a d o p t a  d e c iz i a /d i s p u z i n a )

Recomandările.pe marginea iniţierii elaborării deciziei/dispoziţiei, pot li expediate până pe data 
d e  , dlui/dnei.....................................................................................................................

( l e r m e n u l - I i m i l ă )  ( n u m e le  şi p r e n u m e le  p e r s o a n e i  r e s p o n s a b i l e  d e  r c c e p ţ io n a r e a  şi e x a m i n a r e a  re c o m a n d ă r i l o r )

pe adresa electronică:.......................................................... la numărul de telefon
........................  sau pe adresa Primăriei oraşului Orhei.................................... ...........

Anexa nr.2 
la Regulile interne

de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei 
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

Anunţul
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria oraşului Orhei/ Consiliul orăşenesc Orhei, iniţiază, începând cu data d e ..........................
consultarea publică a proiectului de decizie/proiectului de dispoziţie

( d e n u m i r e a )

Scopul proiectului e s t e ............................................................... . . ..........................................................
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ............................ ...............................
Prevederile de bază ale proiectului sunt ................................................................................................
Beneficiarii proiectului de decizie sunt.....................................................................................................
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice
sunt...................................................................................................................................................................
Impactul estimat al proiectului de decizie este........................................................................... ............
Proiectul de'decizie/dispoziţie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare (denumirea
actelor legislative/normative relevante)......................... ............................ .................................. .
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate
până pe data de ......................... , pe adresa electronică:   la numărul de
telefon ....................... '......sau pe adresa Primăriei oraşului Orhei...........................................................
Proiectul deciziei/dispoziţiei............................................................................ şi nota informativă

( d e n u m i r e a )

(după caz, : studii analitice, - acte de analiză a impactului de reglementare,
alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sunt disponibile
sunt disponibile pe pagina web oficială: ..................................................sau la sediul Primăriei
oraşului Orhei, situat pe adresa ...... .............................................................................................



Anexa nr.3
. . la Regulile interne

’ de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

' ! •

1. Grupul de lucru permanent
(1) Grupul de lucru permanent este creat în baza deciziei Consiliului orăşenesc Orhei sau a 

dispoziţiei primarului, care îşi desfăşoară activitatea cu participarea reprezentanţilor părţilor 
interesate, în vederea obţinerii de recomandări în cadrul procesului de elaborare a proiectelor 
de. decizii privind, strategii, programe de dezvoltare social-economică, planuri de acţiuni, 
eţcl, în spopţiriniţierii şi menţinerii dialogului constant pe parcursul procesului decizional.

(2) Dacă consultarea sb desfăşoară la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în 
corespundere cu legea, altei părţi interesate sau la propunerea Consiliului orăşenesc, 
instituirea grbpului' de lucru permanent şi componenţa nominală a se face în prin decizia 
Consiliului orăşenesc. Dacă consultarea se desfăşoară la propunerea primarului instituirea 
grupului de:lucru permanent şi componenţa nominală a se face în prin dispoziţia primarului.

(3); Grupul de lucru permanent este format din cel puţin 5 membri inclusiv preşedinte grupului 
de lucru şi secretarul grupului de lucru. Preşedintele şi secretarul grupului sunt desemnaţi 
prin decizia/dispoziţia privind crearea grupului.

(4) Activitatea grupului de luciu permanent se desfăşoară conform prevederilor Regulilor 
interne de organizare a. procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi 
adoptare a deciziilor.

(5) Grupul de lucru permanent examinează proiectele de decizii, în comun cu reprezentanţilor 
părţilor interesate' şi: înaintează recomandări argumentate în ceea ce ţine de elaborarea 
proiectelor de'decizii.

(6) Deciziile în cadrul grupului de lucru permanent se iau cu majoritatea de voturi a membrilor 
prezenţi ia şedinţe. Şedinţele sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor 
grupului'de lucru. )

(7) Recomandările obţinute în cadrul şedinţelor grupului de lucru permanent se înregistrează în 
procese-verbale. care se semnează de preşedintele şi secretarul grupului.

2. Grupul de lucru ad-hoc
(1) Grupuri,de lucru ad-hoc cu participarea reprezentanţilor părţilor interesate, sunt create în 

baza deciziei Consiliului orăşenesc Orhei sau a dispoziţiei primarului, în scopul discutării 
proiectului de decizie supus consultării, obţinerii de consens în aspecte contradictorii.

(2) Grupul de lucru ad-hoc îşi desfăşoară activitatea cu participarea reprezentanţilor părţilor 
interesate, în vederea,obţinerii de recomandări în cadrul procesului de elaborare a proiectului 
de decizie supus consultării.

(3) Funcţionarea, grupului de lucru ad-hoc este stabilită prin proceduri provizorii, aprobată de 
comun acord de căite membrii grupului.

(4) Deciziile în  cadrul Lgrupului de lucru ad-hoc se iau cu majoritatea de voturi a membrilor 
prezenţi ia şedinţe. ̂ Şedinţele sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor 
grupului de lucruri

(5) Recomandările obţinute în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru se înregistrează în procesul- 
Verba! privind.consultarea publică a părţilor interesate.

• k; - >;.) I ;
, j . V j r 3. Dezbaterile publice

(1) Dezbaterile publice constituie un procedeu de consultare publică care implică întrunirea 
reprezentanţilor autorităţii publice şi părţilor interesate pentru exprimarea într-un cadru 
organizat a viziunilor privind proiectul deciziei.
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(2) p.rganijzarea^ezb.âierilor este asigurată de autorul, responsabil de elaborarea proiectului de 

decizi b. ’ ' : : ...
(3) AiminţţiJ privind organizarea dezbaterii^ publice care conţine data, locul şi ordinea de zi 

propţşd'j .însoţit) de: proiectul de decizie şi materialele aferente sunt făcute publice cu cel 
puţin' 15| zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie. s

(4) Autoritatea publică poate numi, după caz, un moderator neutru (altul decât autorul), dâre 
facilitează şi menţine dezbaterile în corespundere cu ordinea de zi.

(5) PepârcUrsul întregii dezbateri se va vorbi doar la subiectul dezbaterii, fără abateri.
(6) Auţoritştea publică, care iniţiază dezbaterile publice, în cadrul discuţiilor prezintă punctul de 

vedere:, îl argumentează şi îşi exprimă, după caz, acordul sau dezacordul asupra 
recomandărilor şi opiniei participanţilor la dezbaterile publice.

(7) Rezultatul dezbaterilor publice se fixează în procesul-verbal privind consultarea publică a 
părţilor interesate.

4. Audierile publice
(1). Audierile publice reprezintă întruniri în cadrul căreia autoritatea publică locală consultă 

opinia părţilor interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor. Acestea
: presupun desfăşurarea •organizată a discuţiilor pe marginea proiectului de decizie elaborat, 

prin îriscrierea prealabilă a vorbitorilor şi, după caz, prezentarea succintă în formă scrisă a 
recomandărilor, unde autoritatea publică, care iniţiază audierile publice, prezintă tema 
discuţiei, adresează, după caz, întrebări şi ia act de recomandările şi opiniile participanţilor 
la audieri, fără a-şi exprima poziţia dată faţă de recomandările şi opiniile expuse.

(2) Audierile publice sunt organizate de o comisie de lucru, formată din cei puţin 5 membri, 
desemnată prin decizia Consiliului-orăşenesc prin care este creată comisia (dacă consultarea 
se desfăşoară da propunerea cetăţeanului, asociaţiei, create în conformitate cu legea, altei 
părţi interesate sau a Consiliului) sau prin dispoziţia primarului oraşului (dacă consultarea se 
desfăşoară ia propunerea primarului) prin care este creată comisia.

(3) Comisiei de’ lucru stabileşte regulile de organizare şi desfăşurare a discuţiilor şi ordinea 
vorbitorilor. . ■

(4) Comisia de lucru se întruneşte la prima sa şedinţă nu mai târziu de 10 zile din ziua adoptării 
deciziei/dispoziţiei prin care este creată comisia.

(5) C o m is ia 'd e  lucru  are U rm ătoarele atribuţii:
a) . alege preşedintele şi secretarul comisiei de lucru din componenţa sa;
b) aprobă planul de acţiuni pentru pregătirea audierilor publice cu indicarea atribuţiilor 

Vi concrete ale fiecărui membru al comisiei de lucru;
c) asigură, prin autor, informarea generală şi direcţionată a părţilor interesate, privind 

proiectele de decizii şi materialelor aferente supuse audierilor publice, în termenele 
•şi cohform prevederilor Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare

. a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor.
d )‘ întocmeşte lista participanţilor la audieri publice pe care îi invită. în componenţa 

• partidipanţilor în mod obligatoriu se includ toate persoanele, care au pregătit
recoruandări)'propuneri pentru proiectul deciziei supuse audierii;

/ e) detepmină raportorul principal la proiectul de decizie care urmează a fi supus 
' .'''audierilor publice (autorul responsabil de elaborarea proiectului de decizie, sau. 

, 1 după caz.-altă persoană).
, f ) f  s tab ileş te  daţa  şi o ra  de  d esfăşu ra re  a audier i lor  publice;

, j p  s tab i leş te 'locu l  desfăşu răr ii  aud ie r i lo r  publice (cu ind icarea  ad rese i  încăperii,  unde
j f  sb  v o r  d e s fă ş u ra  aud ier i) ,  ţinând con t de numărul inv ita ţi lo r  şi as igurarea  accesului 

•! ' l ib e r 'p en tru  păr ţi le  in te resa te  
' h ) ‘ iŞfabileşte, regulile  de o rgan izare  şi desfăşurare  a d iscu ţi i lo r  şi o rd in ea  vorbitorilor.

ţ) ; asigură, prin intermediul autorului, publicarea anunţului despre desfăşurarea 
audierilor publice;



, ; ji). înregistrează: participanţii la audierile publice şi după caz distribuie materiala 
ţ. r'iji'fheedsafe jpaiâiqipanţilor.

(6.) Abtţpţţul ţip rityipd’. organizarea audierilor publice care conţine data şi locul, subiectul 
ă i ş ^ i j l d r  mŞbfiv de '-proiectul de decizie şi materialele aferente sunt făcute publice cu cel 
puţin L.5 zile; lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie. ,,

(7) Părţile irifereşate, care doresc să îşi argumenteze recomandările în cadrul audierilor publice 
şi doresc includerea prezentării lor în ordinea de zi, depun comisiei de lucru o cerere scrisă 
privind necesitatea argumentării propunerilor, nu mai târziu de 3 zile până la desfăşurarea 
audibililor publice.

(8) Anunţul, care conţine ordinea de zi, se face public, de regulă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înainte de data stabilită pentru desfăşurarea audierilor publice.

(9) Preşedintele şi secretarul comisiei de lucru vor executa şi funcţiile de preşedinte şi. 
respectiv, de secretara! şedinţei de audieri publice.

(10) Prezentatorul audierilor publice este preşedintele şedinţei.
(11) Prezentatorul desqhide şedinţa şi anunţă tema audierilor publice ( denumirea proiectului 

de deeizlie supus audierilor publice), prezintă autorul responsabil de elaborarea proiectului, 
iniţiatorii desfăşurării audierilor publice, aduce la cunoştinţă regulile de organizare şi 
desfăşurare ^discuţiilor şi ordinea vorbitorilor, se prezintă pe sine şi pe secretarul şedinţei.

(12) Discuţiile pe marginea proiectului supus audierilor publice. încep cu prezentarea de către 
raportor a raportului prin care se expune succint conţinutul proiectului deciziei, argumentele 
privind necesitatea adoptării proiectului deciziei, informează despre propuneri şi obiecţii, 
care au parvenit până la ziua desfăşurării audierilor publice.

(13) Participanţii audierilor publice, , precum şi consilierii Consiliului orăşenesc, funcţionarii 
şi specialiştii primăriei.

(14) In cadrul discuţiilor iau cuvântul participanţii la audierile publice care îşi prezintă 
argumentarea: recomiănidărilor conform ordinii de zi, locuitorii oraşului, reprezentanţii 
asociaţiilor, create în baza legii, altor părţi interesate, care participă la audieri publice, 
consilierii^Consiliului orăşenesc, funcţionarii şi specialiştii primăriei.

(15) Recomandări ie obţinute în cadrul şedinţelor se înregistrează în procesul-verbal. care se 
semnează de preşedintele şi secretarul şedinţei.

(16) Comisia dfe lucru) analizează recomandările parvenite şi adoptă decizia eu privire la 
aprobarea sau respingjeiea fiecărei recomandări în parte.

(17)., Comisia;de lucfiţ ipclude toate recomandările parvenite în sinteza recomandărilor.
(18) Du'pă adopţarea'proiectului de decizie comisia de lucru îşi încetează activitatea.
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Anexa nr.4 
la Regulile interne

de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

■7

Sinteza recomandărilor parvenite

(D cnurf ii rca  p r o ie c tu lu i  de  dec iz ie )

(A u to ru l  r e sp on sab i l  de  e l a b o r a r e a  p ro ie c tu lu i  d e  d e c i z i e )

Recomandarea parvenită Autorul recomandării Menţiunea despre acceptul 
recomandării sau 
argumentarea în cazul 
respingerii recomandării

Anexa nr.5 
la Regulile interne

de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei 
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor

Raportul anual cu privire la transparenţa în procesul decizional

Indicatorii Numărul C om entarii

Procesul de elaborare a deciziilor

Numărul deciziilor adoptate în a n u l ........
Numărul.proiectelor de decizii elaborate în an u l......
Numărul de proiectelor de decizii supuse consultărilor 
publice
Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, 
dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) 
desfăşurate
Numărul recomandărilor recepţionate
Numărul recomandărilor incluse în proiectele de decizii
Numărul acţiunilor, care au fost intentate pentru 
nerespectarea Legii privind transparenţa în procesul 
decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008

j

1
. ... i


