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Opinia  

Consiliului Național pentru Participare (CNP) și  
a Centrului de Reurse pentru Drepturile Omului (CReDO) 

 

Opinia este formulată în baza Evaluarea transparenței în procesul decizional
1
 pentru 

perioada: 04.2012-02.2013 și 05.06- 05.12.2013
2
 

  

 

Susținem proiectul de lege de modificare a legii cu privire la transparența decizională cu 

excepția a 3 modificări și cu completarea propusă în textul de mai jos:  

 

1) Nu susținem integral propunerea Ministerului Justitției. 

 

La art. 3 alin. (4) după cuvîntul „legislative” se adaugă cuvîntul „normative”.  Astfel, toate actele 

normative cu caracter regulatoriu vor fi supuse transparenței decizionale. 

 

2) Nu susținem propunerea Ministerului Justiției.  

 

La art. 13 alin (4) propunem doar după  cuvîntul  „decizional” de adăugat cuvîntul „de adoptare”. 

Această precizare reflectă mai bine transparența procesului decizional de adoptare a deciziei. 

Totodată, este clar ca art.13 face parte din Capitolul Transparența procesului de adoptare a 

deciziilor, adică doar la o parte a procesului decizional. Întregul proces deciyional se compune 

din procesul decizional de elaborare a deciziei (în cadrul Parlamentului) reglementat prin 

coraborarea prevederilor legii transparenței decizionale în cap. II Transparența procesului de 

elaborare a deciziilor și de prevederile specifice ale Legii cu privire la Regulamentul 

Parlamentului prin îmbogațire a ultimului. 

 

3)  Nu susținem modificarea art. 16-1 pentru ca acesta instituie doar un regim limitat de 

responsabilizare pentru nerespectarea transparenței. Propunerea noastră este:   

Art. 16-1. Remediu eficient 

(1) Decizia elaborată sau adoptată  se consideră nulă, pînă la remedierea 

viciilor, dacă nu sunt respectate cerințele de transparență :  
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 a) publicarea intenției de elaborare sau adoptare, publicarea  anunțul și 
informațiilor aferente despre consultare asupra elaborării sau adoptării 

proiectului deciziei, 

b) permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică 

implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative 

de interes public, 

(2) Organul care adoptă deciziasau după caz organul ierarhic superior,  

este obligat să verifice, din oficiu sau la sesizare, dacă în procesul de elaborare 

au fost respectate cerințele transparenței prevăuite în prezenta lege. 

(3) În cazul în care se constată încălcarea unei cerințe de transparență 

prevăzute în prezentă lege, organul competent, inclusiv organul care a adoptat 

decizia, suspendă decizia adoptată și  intreprinde măsuri pentru conformarea la 

cerințele de transaprență. 

(4) Sarcina de a demonstra conformarea la cerințele de transapernță 

revine organului, după caz, responsabil de elaborare sau adoptare a deciziei.  

 (5) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute 

de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile legii constenciouslui 

administrativ. Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt 

scutite de taxă de stat. 

Art. 16-2. Sancțiuni 

 (1) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, sau, după caz, potrivit 

legislaţiei muncii, fapta funcţionarului public care, din motive contrare legii, în 

condiţiile prezentei legi:  

a) nu face public intenția de elaborare sau adoptare, nu publică anunțul 

și informațiile aferente despre consultare asupra elaborării sau adoptării 

proiectului deciziei, 

b) nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică 

implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative 

de interes public, 

(2) Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, 

trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat 

regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, înlăturarea acesteia. 

4) Modificarea titlului art. 14 în Excepțiile de transparență 
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5) Modificarea art. 14 prin introducerea art 14(1-1) prin care se va preciza criteriile pentru 

situația excepțională, anume: a) elaborarea și adoptarea deciziei cu caracter individual în 

condițiile necesității intervenției care nu poate fi amînată pentru a răspunde unei necesități 

sociale stringente, b) elaborarea și adoptarea deciziei cu caracter de programare a activității 

executivului urmare a schimbărilor imprevizibile, inclusiv în domeniul securității naționale, 

relațiilor externe,
3
 c) adoptarea deciziei cu caracter regulatoriu care nu creează sau modifică de 

principiu reglementarea raporturilor juridice, dar  clarifică aplicarea acesteia , d) adoptarea 

avizului la proiectul de lege, la solicitarea expresă a înițiatorului.    

6) Modificarea art. 14 prin introducerea art. 14(1-2) prin care se va introduce testul interesului 

public, anume: a) aplicarea excepției de transparență, în condițiile prevazute de acest articol, este 

o masură de excepție, b) excepția de transparență se aplică dacă se cumulativ se îndeplinesc 

următorele condiții: 1) cerințele art. 14(1-1), 2) intervenția întîrziată devine impractică, 3) există 

consensul organului responsabil de adoptarea deciziei, 4) impactul neadoptării deciziei este 

negativ.  

7) Modificarea art. 10 prin introducerea art. 10(2) Publicarea proiectului de decizie și a 

materialelor aferente acestora pentru o perioada de cel puţin 30 zile lucrătoare pe pagina web a 

acesteia.  

8) Modificarea art. 12 prin prezentarea întro redacție nouă: Termenul de prezentare a 

recomandărilor asupra inițiereii consultărilor, asupra proiectelor de decizii va constitui cel mult 

15 zile lucrătoare din data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau 

publicării proiectului de decizie și a materialelor aferente, cu posibilitatea extinderii acestui 

termen, după caz, 
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