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SUMMARY
The application of the legal framework on administrative transparency in the Republic of 

Moldova, here we refer to the Law on access to information, including the transformation of 
the administrative culture into a democratic and transparent one, raises essential obstacles at 
present, especially for the countries with vulnerable economies, that have a limited budget for 
putting into practice a general program of additional measures.

Actualmente, mijloacele de acţiune ale 
transparenţei administrative constituie in-
strumente prioritare în activitatea unui gu-
vern deschis şi democratic, care are drept 
obiectiv modernizarea administrării de stat 
în contextul integrării europene. Doar în 
condiţiile în care există un schimb liber de 
informaţii poate fi asigurată transparenţa 
administrativă, evitându-se, astfel, fenome-
nul secretomaniei în instituţiile publice şi, 
prin urmare, realizându-se dreptul cetăţeni-
lor de a fi informaţi, adică dreptul la trans-
parenţa administrativă.  Strategiile privind 
modernizarea administraţiei publice în Re-
publica Moldova pot fi eficiente doar dacă se 
vor depune eforturi considerabile în vederea 
aplicării mijloacelor de acţiune ale transpa-
renţei administrative. 

Mijloacele de acţiune ale transparenţei 
administrative generează schimbări profun-
de în toate domeniile, preponderent în cel al 
administraţiei publice. 

Strategia de dezvoltare privind mo-
dernizarea administraţiei publice în Re-
publica Moldova, orientată spre cetăţean, 
prevede promovarea transparenţei reale a 
procesului de administrare, în conformitate cu 
cadrul legal privind transparenţa administrati-
vă şi accesul la informaţie. [1]  

„Transparenţa în activitatea institu-
ţiilor administraţiei publice constituie o 

caracteristică fundamentală a societăţii 
democratice. Democraţia este de neînchi-
puit fără realizarea eficientă a dreptului 
la informare”, menţionează Sergiu Cornea, 
doctor în politologie, în articolul “Cadrul le-
gal privind transparenţa administrativă în ac-
tivitatea administraţiei publice locale”, inse-
rat în culegerea de materiale ale Conferinţei 
teoretico-practice din 20 mai 2004, desfăşu-
rată la Academia de Administrare Publică de 
pe lângă Preşedintele Republicii Moldova cu 
tema: “Probleme actuale ale teoriei şi practi-
cii administraţiei publice prin prisma cercetă-
rilor colaboratorilor Academiei”. 

Dreptul cetăţenilor Republicii Moldova 
de a avea acces la informaţie este garantat 
de textul constituţional (art. 34) şi cuprinde: 
„Dreptul persoanei de a fi informată prompt, 
corect şi clar asupra măsurilor preconizate şi, 
mai ales, asupra măsurilor luate de autorită-
ţile publice, precum şi obligaţia autorităţilor 
publice de a crea condiţiile materiale şi juridice 
necesare pentru difuzarea liberă şi amplă a in-
formaţiei de orice natură”. 

Legea privind accesul la informaţie 
dezvoltă acest drept şi stabileşte procedura 
necesară exercitării lui. Indiscutabil, această 
lege oferă posibilitatea de a cunoaşte mai 
bine administraţia publică şi, drept conse-
cinţă, de a o controla. 

Actualmente, unul dintre cele mai am-
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ple şi mai recente acte normative referitor 
la transparenţa administrativă este Legea 
Republicii Moldova privind accesul la infor-
maţie (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 88-90, 28.07.2000) şi Legea privind 
transparenţa în procesul decizional (Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-217, 
05.12.2008). Anume aceste legi şi creează 
cadrul necesar asigurării unei transparenţe 
reale în administraţia publică. 

Legea privind accesul la informaţie are 
drept scop crearea cadrului normativ general 
al accesului la informaţiile oficiale, clasificarea 
informaţiilor cu accesibilitate limitată şi pro-
tecţia lor, eficientizarea procesului de informa-
re a populaţiei şi a controlului efectuat de către 
cetăţeni asupra activităţii autorităţilor şi insti-
tuţiilor publice, precum şi stimularea formării 
opiniilor şi participării active a populaţiei la 
luarea deciziilor în spirit democratic.

În scopul asigurării executării Legii pri-
vind accesul la informaţie, Centrul «Acces-
info» a elaborat  unele recomandări practice, 
care au un caracter de îndrumare şi nu con-
stituie o sursă autentică de drept. Aceste re-
comandări se adresează tuturor furnizorilor 
de informaţii (autorităţi şi instituţii publice), 
definiţi astfel prin Legea privind accesul la 
informaţie şi stabilesc principiile, proceduri-
le şi regulile de aplicare corectă şi eficientă a 
Legii menţionate. Potrivit acestor recoman-
dări, obiectivele de bază ale Legii privind acce-
sul la informaţie sunt: garantarea dreptului 
de acces la informaţie, protecţia informa-
ţiilor cu accesibilitate limitată, garantarea 
căilor de atac. [2]

La aplicarea Legii privind accesul la in-
formaţie este  necesar de a respecta urmă-
toarele principii: dezvăluirea maximă, auto-
nomia, obligativitatea publicării informaţiilor 
de maximă importanţă, promovarea unei 
guvernări transparente,  soluţionarea cererilor 
de informaţii operativ şi imparţial, anunţarea 
preventivă a publicului la întrunirile din cadrul 
instituţiilor publice etc. [3]

Principiul maximei transparenţe este 
primordial pentru libertatea de informa-
re, care se află la baza democratizării unui 
stat de drept. Pornind de la acest deziderat, 
literatura de specialitate şi chiar practica ad-
ministrativă argumentează oportunitatea 

acestui principiu. Tocmai de aceea necesită 
a fi înscris în Constituţia Republicii Moldova, 
mai mult decât atât, Legea Supremă trebuie 
să prevadă ca actele normative care nu res-
pectă principiul maximei transparenţe să fie 
amendate sau respinse. Prin urmare, devine 
absolut vital ca întreg cadrul legal să fie 
interpretat astfel încât să respecte Legea 
privind accesul la informaţie. [4]

Un alt principiu important al Legii constă 
în faptul că funcţionarii publici nu trebuie 
să fie în nici un fel sancţionaţi pentru furni-
zarea informaţiilor oficiale, chiar dacă se do-
vedeşte că în conformitate cu Legea privind 
accesul la informaţie nu erau obligaţi să facă 
acest lucru. Este esenţial ca acest cult al se-
cretomaniei să fie combătut, mai ales în ţă-
rile atât de numeroase, în care funcţionarii 
publici nu furnizează informaţie din teama 
că vor fi pedepsiţi. În acest context, amintim 
că în anul 1986, Organizaţia Statelor Ame-
ricane  a adoptat o Convenţie împotriva 
corupţiei, care acordă protecţie pentru 
whistleblowers – persoanele care difuzea-
ză informaţii despre nereguli sau cele care 
le semnalează trebuie protejate. Aceeaşi 
protecţie este prevăzută de convenţiile anti-
corupţie civile şi penale, adoptate de Consi-
liul Europei. [5]

De asemenea, este argumentat sistemul 
de asigurare a liberului acces la informa-
ţie, care cuprinde: posibilitatea atacării refu-
zului de a furniza informaţiile prin interme-
diul înaintării unei reclamaţii administrative 
organului, care încalcă dreptul la informaţie 
şi instanţei de judecată, organizarea şi acti-
vitatea subdiviziunilor de informare şi relaţii 
cu publicul, desemnarea şi instruirea persoa-
nelor responsabile de furnizarea informaţii-
lor. 

O altă modalitate de asigurare la fel de 
importantă este atitudinea opiniei publice, 
care neapărat trebuie luată în considera-
re. Totuşi considerăm că nu este suficient ca 
opinia publică sau instanţa de judecată să asi-
gure realizarea transparenţei  administrative. 
Este necesar ca însăşi administraţia publică 
să ia măsuri concrete în vederea asigurării 
transparenţei în procesul de administrare. 
Prin urmare, modalitatea principală de asi-
gurare a transparenţei este însăşi activitatea 
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deschisă şi responsabilă a autorităţilor admi-
nistraţiei publice. Altfel spus, autorităţile pu-
blice şi funcţionarii publici trebuie să caute 
ei înşişi modalităţi de asigurare şi promovare 
a transparenţei administrative. 

Potrivit articolului 5 al Legii privind ac-
cesul la informaţie, în calitate de subiecţi 
ai Legii figurează furnizorul de informaţii şi 
solicitantul informaţiei, de asemenea, con-
form alin. 3 al aceluiaşi articol, „pot solicita 
informaţii oficiale: a) orice cetăţean al Repu-
blicii Moldova; b) cetăţenii altor state, care au 
domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii 
Moldova; c) apatrizii stabiliţi cu domiciliul sau 
cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova. 
În acest context, propunem următoarele 
precizări, extrase din argumentele autorilor, 
care semnează studiul privind monitorizarea 
transparenţei administrative, sub egida or-
ganizaţiei nonguvernamentale Transparen-
cy International Moldova. [6] 

În cadrul unor dezbateri asupra Legii pri-
vind accesul la informaţie a fost exprimată 
ideea că persoanele juridice nu pot fi solici-
tanţi ai informaţiilor oficiale, dreptul în cauză 
fiind recunoscut doar cetăţenilor Republicii 
Moldova şi, în anumite condiţii, cetăţenilor 
străini şi apatrizilor. Autorii studiului apreci-
ază ca fiind greşit acest punct de vedere şi 
iată care sunt argumentele. Mai întâi, este 
eronată contrapunerea a două noţiuni care 
nu au  acelaşi gen proxim, adică aparţin unor 
ramuri de drept diferite. 

Conceptul „cetăţean” este al dreptului 
constituţional, corelativele lui fiind, cum re-
zultă, de altfel, şi din textul de lege citat, „ce-
tăţean străin” şi „apatrid”. Conceptul „persoa-
nă juridică” aparţine dreptului civil, corelati-
vul lui fiind „persoană fizică”, ambele având 
genul proxim „subiectele de drept civil” sau 
„persoanele”, folosind termenii din Codul 
civil. În această ordine de idei, legiuitorul, 
atunci când utilizează termenul „persoane” 
(art. 10, 22, 23 din Legea privind accesul la 
informaţie), nu face deosebirea dintre per-
soane fizice şi persoane juridice, iar ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus.  
Această idee este confirmată şi prin art. 4, 
alin. (1) al Legii:  „Oricine, în condiţiile prezen-
tei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi 
de a face cunoscute informaţiile oficiale”. Mai 

mult decât atât, potrivit art. 12, alin. (3) din 
aceeaşi Lege, „cu excepţia cazurilor solicitării 
informaţiilor cu caracter personal, solicitantul 
poate să nu indice în cerere datele sale de iden-
tificare”.

Prin urmare, concluzia nu poate fi decât 
una: pentru legiuitor nu a fost o chestiune 
de principiu cine depune cererea în cauză: 
o persoană fizică sau o persoană juridică. 
De altfel, calitatea de fondator (membru) 
sau reprezentant al unei persoane juridice 
nu o exclude pe cea de cetăţean. Un ziarist, 
de exemplu, fie că depune cererea de acces 
la informaţie din nume propriu, fie că o face 
în numele ziarului, care l-a împuternicit, este 
şi într-un caz, şi în altul, cetăţean al Republi-
cii Moldova.  În acest context, amintim că 
dreptul la informaţie este unul din drepturile 
fundamentale prevăzute de Constituţie, iar, 
în scopul unei exercitări eficiente a acestuia, 
cetăţenii au dreptul de asociere. În consecin-
ţă, dacă oricare cetăţean al Republicii Mol-
dova în parte este în drept să solicite infor-
maţii oficiale, cu atât mai mult, este în drept 
să facă acest lucru organizaţia – persoană 
juridică constituită din mai mulţi cetăţeni. 

În această ordine de idei, autorii studiu-
lui conchid că ar fi existat o problemă reală 
de interpretare a subiecţilor potrivit Legii 
privind accesul la informaţie numai în cazul 
în care Legea nu ar fi numit ca solicitanţi de 
informaţii oficiale cetăţenii, ci persoanele fi-
zice. În acest caz, într-adevăr, potrivit argu-
mentului logic per a contrario, urma să dedu-
cem că persoanele juridice nu au acest drept. 
Însă deoarece legiuitorul de la 2000 a numit 
titular al dreptului de acces la informaţie ce-
tăţeanul, distincţia dintre persoanele fizice şi 
persoanele juridice, nu mai prezintă interes.  

Dificultăţi de interpretare a Legii pri-
vind accesul la informaţie. Una dintre con-
cluziile desprinse în urma studiului privind 
monitorizarea Legii privind accesul la in-
formaţie este înţelegerea eronată a acestei 
Legi de către unii dintre furnizorii de infor-
maţii. De exemplu, la întrebarea referitoare 
la numărul cererilor de acces la informaţie, 
înregistrate în instituţia respectivă, unii au 
prezentat cifre exagerate  (mii, zeci de mii de 
cereri), fără să precizeze dacă acestea erau 
anume cereri de acces la informaţie, alţii au 
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inclus în cifrele prezentate diverse tipuri de 
cereri, petiţii, demersuri,  interpelări. Confu-
zia este determinată în parte, probabil, de 
formularea imprecisă din art. 15, alin. (1) 
din Legea privind accesul la informaţie: 
„Cererile scrise cu privire la accesul la informa-
ţie vor fi înregistrate în conformitate cu legisla-
ţia cu privire la registre şi petiţionare”. 

Chiar dacă cele două instituţii juridice – 
accesul la informaţie şi petiţia (reglementate 
prin legi diferite) – au mai multe similitudini, 
totuşi ele nu trebuie confundate. Dacă prin 
petiţie (instituţie a dreptului administrativ) 
se contestă un act administrativ, atunci prin 
accesul la informaţie (instituţie a dreptului 
constituţional) se asigură accesul la infor-
maţiile oficiale. În acest context, menţionăm 
faptul că accesul la informaţie are un regim 
juridic distinct, iar pentru soluţionarea efi-
cientă a cererilor de acces la informaţii se 
impune înregistrarea separată a acestora de 
către furnizor. 

Readresarea ilegală a cererilor de ac-
ces la informaţie. În articolul 17 „Readresa-
rea cererilor”  din Legea privind accesul la 
informaţie este inserată o normă fără de care 
instituţia de drept în cauză ar fi ineficien-
tă. În conformitate cu acest articol, „cererea 
de furnizare a informaţiei poate fi readresată 
altui furnizor, cu informarea obligatorie a so-
licitantului în decurs de 3 zile lucrătoare de la 
momentul primirii cererii şi cu acordul solici-
tantului, în următoarele cazuri: a) informaţia 
solicitată nu se află în posesia furnizorului se-
sizat; b) informaţia solicitată deţinută de alt 
furnizor ar satisface mai deplin interesul faţă 
de informaţie al solicitantului”. Aşadar, cere-
rea de acces la informaţie poate fi readre-
sată doar în termen de 3 zile lucrătoare de 
la momentul primirii cererii şi cu acordul 
solicitantului. Vom remarca faptul că este o 
regulă care, indiscutabil, limitează practica 
birocratică de a purta cetăţeanul de la o au-
toritate la alta. Tocmai de aceea, atunci când 
solicitantului de informaţii i se cere acordul 
de readresare a cererii, acesta trebuie să se 
convingă de argumentarea acesteia pentru 
a nu se pomeni urcat în „caruselul birocratic”. 

La întrebarea „În câte cazuri informaţia 
a fost oferită contra plată?”, majoritatea 
instituţiilor monitorizate nu au indicat 

niciun caz, negând categoric încasarea 
plăţilor. Aceasta din cauza necunoaşterii, 
probabil, a prevederilor Legii privind accesul 
la informaţie şi anume art. 12, alin. (5): „Ela-
borarea şi furnizarea unor informaţii analitice, 
de sinteză sau inedite pot fi efectuate în baza 
unui contract între solicitant şi furnizorul de 
informaţii, contra unei plăţi negociabile, dacă 
furnizorul va fi disponibil şi în drept sa realizeze 
o asemenea ofertă”, precum şi art. 20 intitulat 
„Plăţi pentru furnizarea informaţiilor oficiale”.

Practica judiciară. Pornind de la faptul 
că soluţionarea cererilor de acces la in-
formaţie, prin garantarea dreptului con-
stituţional la informaţie depinde, în cea 
mai mare măsură, de competenţa şi co-
rectitudinea persoanei responsabile de 
furnizarea informaţiilor, experţii în cadrul 
monitorizării dreptului la informaţie au înre-
gistrat mai multe cazuri de nesoluţionare a 
cererilor de acces la informaţie. Acest adevăr 
este confirmat şi de jurisprudenţa în materie, 
care atestă câştiguri de cauză (fie şi puţine) 
în favoarea solicitanţilor de informaţie. Cu 
toate acestea, practica judiciară nu cunoaşte 
vreun caz de sancţionare a persoanelor cu 
funcţie de răspundere în temeiul art. 199/7, 
„Încălcarea legislaţiei privind accesul la in-
formaţie”,  prevăzut de Codul cu privire la 
contravenţiile administrative. 

Articolul 24 din Legea privind accesul la 
informaţie prevede că, „în funcţie de gravita-
tea efectelor pe care le-a avut refuzul nelegitim 
al funcţionarului public, responsabil pentru 
furnizarea informaţiilor oficiale, de a asigura 
accesul la informaţia solicitată, instanţa de ju-
decată decide aplicarea unor sancţiuni în con-
formitate cu legislaţia”. În această ordine de 
idei, menţionăm că Codul penal (art. 180) 
şi Codul cu privire la contravenţiile ad-
ministrative (art. 199/7) prevăd răspun-
derea penală, respectiv, administrativă 
a persoanelor cu funcţie de răspundere 
pentru încălcarea dreptului de acces la 
informaţie. 

În concluzie, ţinem să subliniem faptul că 
Parlamentul  Republicii Moldova a adoptat 
Legea nr. 982 privind accesul la informaţie 
la 11 mai 2000, însă misiunea organului le-
gislativ suprem nu sfârşeşte în momentul 
adoptării legii, ci continuă şi după aceasta 
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prin supravegherea executării acesteia. Por-
nind de la acest fapt, autorii studiului privind 
monitorizarea transparenţei administrative 
au adresat Comisiei pentru cultură, ştiinţă, 
învăţământ, tineret şi mijloace de informare 
în masă  (actualmente Comisia cultură, edu-
caţie, cercetare, tineret, sport şi mass-me-
dia) a Parlamentului Republicii Moldova o 
cerere prin care a fost solicitat răspunsul 
la întrebarea dacă Parlamentul Republi-
cii Moldova supraveghează executarea şi 
eficienţa Legii privind accesul la informa-
ţie, conform articolului 25 al Legii, potrivit 
căruia  „Guvernul, în termen de 3 luni: va înain-
ta Parlamentului propuneri cu privire la aduce-
rea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, 
inclusiv la stabilirea responsabilităţii pentru 
acţiunile ce constituie încălcări grave ale drep-
tului de acces la informaţie” şi dacă „există în 
Parlament proiecte privind modificarea sau 
completarea Legii privind accesul la infor-
maţie, cine sunt autorii şi care este conţinu-
tul acestora?” Aceeaşi cerere a fost adresată 
Guvernului Republicii Moldova, autoritate 
chemată să organizeze executarea legilor, 
prin care a fost solicitat răspunsul în vederea 
executării prevederilor art. 25 din Lege, pre-
cum şi dacă există la Guvern proiecte privind 
modificarea sau completarea Legii privind 
accesul la informaţie, cine sunt iniţiatorii, 
care este conţinutul acestora?” În afara fap-
tului că această cerere de acces la informaţie 
a fost soluţionată peste termenul limită pre-
scris de Lege, răspunsul a fost obţinut de la 
Ministerul Justiţiei, care a formulat următoa-
rele: „Cât priveşte aducerea legislaţiei în con-
cordanţă cu prezenta Lege, Codul cu privire 
la contravenţiile administrative (art. 199/7) şi 
Codul penal (art. 180) stabilesc răspunderea 
administrativă şi, respectiv, răspunderea pe-
nală pentru acţiunile ce constituie încălcări 
grave ale dreptului de acces la informaţie.” 
De asemenea, a fost anexată informaţia, pre-
cum că Ministerul Justiţiei nu dispune de o 
bază de date computerizată, care să ţină la 
evidenţă iniţiativele legislative ale Guvernu-
lui, precum şi, în special, proiectele privind 
modificarea sau completarea Legii privind 
accesul la informaţie. 

Aşadar, existenţa unor iniţiative legis-
lative de modificare sau completare a 

Legii privind accesul la informaţie rămân 
a fi studiate şi aprobate. În această ordine 
de idei, adăugăm pe marginea acestei ches-
tiuni controversate că  unii susţin că Legea 
este reuşită, alţii – că ar putea fi îmbunătăţită 
prin identificarea criteriilor de monitorizare, 
evaluare şi control, prin elaborarea unor pro-
iecte, planuri, strategii în vederea unei func-
ţionalităţi eficiente a întregului cadru legal 
privind transparenţa administrativă din Re-
publica Moldova.

În concluzie, vom remarca că un rol deci-
siv în procesul de implementare a cadrului 
legal privind transparenţa administrativă în 
Republica Moldova revine activităţilor de 
instruire a funcţionarilor publici întru schim-
barea mentalităţii privind dreptul la infor-
maţie şi dezvoltarea ascendentă a relaţiilor 
dintre administraţie şi cetăţeni în domeniul 
respectiv.

Preşedintele Centrului de promovare a 
libertăţii de exprimare şi a accesului la in-
formaţie “Acces-info”, cunoscut ziarist şi pu-
blicist, fost deputat în Parlamentul Republi-
cii Moldova, coautor al manualului pentru 
funcţionarii  publici „Liberul acces la infor-
maţie”, Vasile Spinei, subliniază,  precum că 
acesta „este conceput ca sursă de inspiraţie 
pentru funcţionarii publici în scopul eficienti-
zării activităţii administrative, sporind, astfel, 
încrederea şi aprecierea publicului”.   

Prima parte a manualului se referă la con-
ceptul şi principiile ce stau la baza liberului 
acces la informaţie. Partea a doua îi vizează 
direct pe funcţionarii, responsabili de soli-
citarea cererilor de informaţii. Preşedintele 
Centrului a remarcat, în prefaţa acestui ma-
nual, următoarele: „În ultimii zece ani, mai 
multe ţări au elaborat legi cu privire la 
liberul acces la informaţie, printre acestea 
numărându-se Fiji, Japonia, Mexic, Africa 
de Sud, Coreea de Sud, Thailanda, Trini-
dad-Tobago, Marea Britanie, precum şi 
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est. Aceste ţări s-au alăturat unor astfel de 
state, precum Suedia, SUA, Finlanda, Olan-
da, Australia şi Canada, care promulgaseră 
asemenea legi cu mult timp în urmă”. Acelaşi 
autor este de părerea că „totuşi  legea în sine 
este doar un prim pas. Punerea ei în aplicare, 
inclusiv transformarea culturii administrati-
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ve în una democratică şi transparentă, ridică 
mari obstacole, mai ales ţărilor cu economii 
vulnerabile, unde bugetul de stat pentru pu-
nerea în aplicare a unui program general de 
măsuri complementare este limitat”. 

În ultimii ani, mecanismul de implemen-
tare a Legii privind accesul la informaţie în 
Republica Moldova îşi conturează noi obiec-
tive: încurajarea solicitării de către cetăţeni 
a informaţiei de la autorităţile publice; faci-
litarea exercitării dreptului de acces la infor-
maţia publică; asigurarea transparenţei ad-
ministrative la toate nivelurile, promovarea 
unei mai bune furnizări a informaţiei publice. 
Ex-preşedintele Curţii Constituţionale, Victor 
Puşcaş, încă la primul mandat, referindu-se 
la mecanismul de implementare a Legii date, 
a menţionat în prefaţa culegerii “Dreptul tău: 
accesul la informaţie”, care cuprinde legislaţia 
Republicii Moldova, acte internaţionale cu pri-
vire la transparenţa administrativă că aceasta 
va dura mai mulţi ani, deoarece nici instituţi-
ile de stat, nici societatea civilă încă nu sunt 
pregătite suficient pentru a implementa 
eficient Legea privind accesul la informaţie, 
de aceea este necesar un efort comun al 
ambelor părţi. De asemenea, Preşedintele 
Curţii Constituţionale afirma că „aderarea la 
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omu-
lui şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptarea 
Legii privind accesul la informaţie, racordată 
la rigorile normelor internaţionale, includerea 
unor numeroase prevederi ce ţin de libertatea 
de exprimare şi liberul acces la informaţie în di-
verse acte normative constituie un pas înainte 
pe făgaşul democratizării societăţii, construirii 
societăţii bazate pe drept. Dar a avea legi bune 
încă nu e totul. Ele trebuie să fie implementate, 
cunoscute şi respectate.” 

În concluzie, vom remarca că atât per-
fectarea cadrului legal privind transparenţa 
administrativă în Republica Moldova, cât şi 
tendinţele de elaborare a mecanismului de 
implementare a Legii privind accesul la in-
formaţie fac parte din procesul de moderni-
zare a administraţiei publice, iar acest proces 
nu este de conceput în afara unei societăţi 
deschise spre transparenţă, integrare şi glo-
balizare. 

Actualmente, importanţa adoptării Legii 
privind accesul la informaţie este incontesta-

bilă şi oportună pentru Republica Moldova, 
este o acţiune cu caracter politic, care obligă 
să promovăm un cadru legal în materie de 
transparenţă, ajustat la standardele interna-
ţionale.

În urma unor studii privind etapele de 
monitorizare a implementării cadrului legal 
privind transparenţa administrativă, consta-
tăm faptul că acesta rămâne a fi interpretat 
în calitate de rezultantă a unei evoluţii de 
lungă durată şi a unor eforturi constante în 
promovarea primatului cetăţeanului în afa-
cerile publice prin garantarea şi asigurarea 
dreptului de acces la informaţii. 

Prin urmare, considerentele enunţate în 
lucrare denotă faptul că edificarea concep-
tului de transparenţă administrativă urmea-
ză să implementeze un caracter consecutiv 
şi gradual, deoarece acesta a devenit un ele-
ment important, care este dictat de cerinţele 
actuale privind modernizarea administraţiei 
publice din Republica Moldova.

Întru atingerea acestui scop, vom expune 
unele propuneri şi recomandări, care ar con-
duce la transformarea culturii administrative 
în una democratică şi transparentă: 

1. La elaborarea eventualului Cod al ac-
cesului la informaţie, a viitoarei Carte a 
solicitantului de informaţie în raport cu 
administraţia publică să se creeze un grup 
reprezentativ de lucru, în care să nu lipseas-
că exponenţii societăţii civile, or, elaborarea 
unor legi cu caracter complex, cum ar fi co-
durile, necesită crearea unor grupuri specia-
le de lucru, adică implicarea unui potenţial 
intelectual combinat. 

2. Efectuarea unor modificări în Legea 
privind accesul la informaţie, Legea cu pri-
vire la registre şi Legea cu privire la petiţio-
nare, care ar obliga instituţiile să ţină o evi-
denţă separată a cererilor privind accesul la 
informaţie. 

3. În scopul executării art. 25 al Legii pri-
vind accesul la informaţie, care prevede că 
„Guvernul, în termen de trei luni, va înainta 
Parlamentului propuneri cu privire la aduce-
rea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, 
inclusiv la stabilirea responsabilităţii pentru 
acţiunile ce constituie încălcări grave ale drep-
tului de acces la informaţie”, propunem îmbu-
nătăţirea mecanismului de înlăturare a pre-
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judiciului, cauzat solicitanţilor prin încălca-
rea dreptului de acces la informaţie, anume 
prin rigurozitatea funcţionării regimului de 
sancţionare. Astfel, sintagma „stabilirea res-

ponsabilităţii pentru acţiunile ce constituie 
încălcări grave ale dreptului de acces la in-
formaţie” trebuie să fie suplinită prin fixarea 
unor reguli şi mecanisme de aplicare.
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