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SUMMARY
After analyzing existing legal framework and central public administration’s acti-

vities, it must be noted that in the Republic of Moldova there is an adequate legal fra-
mework consisting of rules and regulations which observance ensures the principle of 
transparency. Communication of public central administration with the citizen is two-
directional and mostly occurs through new informational technologies. However, the-
re are still some deficiencies in this communication, mostly due to the citizens’ lack of 
activism. For this purpose, we believe it is imperative for the representatives of the civil 
society, of academia, and of expert groups to be more active and involved, to analyze 
existing draft bills, to participate in public consultations, to analyze thoroughly exis-
ting initiatives and to express their opinion on those. On the other hand, civil servants 
and public officials must be also more open to cooperation, and must take the opinion 
of the civil society into account. Thus, if public administration has committed to act in 
the spirit of the transparency principle, then this transparency must be a real and par-
ticipatory one, given only a bilateral cooperation is a precondition of public support.

Transparenţa decizională este o pro-
blemă importantă în secolul informaţiei 
şi comunicaţiilor. Astăzi există o serie lar-
gă de mijloace care difuzează informaţii, 
cetăţeanul fiind pus în situaţia să aleagă 
însă informaţia utilă şi adevărată. Nu cu-
noaştem cât de mult corespunde întrea-
ga informaţie actuală acestor cerinţe, însă 
putem afirma că în ceea ce priveşte infor-
maţia oficială, de interes public, legalita-
tea, publicitatea şi corectitudinea acesteia 
este reglementată prin lege.

Potrivit articolului 34 din Constituţia 
Republicii Moldova, dreptul persoanei de 
a avea acces la orice informaţie de interes 
public nu poate fi îngrădit, iar autorităţile 
publice, potrivit competenţelor ce le revin, 
sunt obligate să asigure informarea corec-
tă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi 

asupra problemelor de interes personal. [1]
Acelaşi articol ne spune că mijloacele 

de informare publică, de stat sau private, 
sunt obligate să asigure informarea corectă 
a opiniei publice. Mijloacele de informare 
publică nu sunt supuse cenzurii. 

Pentru a înţelege în ce măsură sunt res-
pectate prevederile legale, cum este res-
pectat dreptul cetăţeanului la informare, 
am hotărât să analizăm aspectele teoreti-
co-practice ale transparenţei decizionale 
din cadrul administraţiei publice centrale, 
analizând legislaţia în vigoare, dar şi activi-
tatea administraţiei publice centrale în asi-
gurarea principiului transparenţei.[1]

Articolul 25 al Legii cu privire la Guvern 
enunţă că şedinţele Guvernului sunt publi-
ce. La ele pot participa şi alte persoane, în 
conformitate cu legislaţia. La decizia Pri-

mului-Ministru, şedinţele pot fi închise. Mai 
mult decât atât, acelaşi articol ne vorbeşte 
că Guvernul asigură transparenţa activităţii 
sale. În acest scop, Guvernul, din oficiu sau 
la iniţiativa cetăţenilor, a asociaţiilor consti-
tuite în corespundere cu legea, a altor părţi 
interesate, dispune, în conformitate cu le-
gea, consultarea publică a proiectelor de 
acte ale Guvernului care pot avea impact 
economic, de mediu şi social (asupra mo-
dului de viaţă şi drepturilor omului, asupra 
culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asu-
pra colectivităţilor locale, serviciilor publi-
ce). Guvernul plasează pe pagina web ofici-
ală stenogramele şedinţelor sale publice şi 
alte acte vizând activitatea Executivului. [2]

Analizând pagina web a Guvernului pu-
tem spune că, într-adevăr, Guvernul asigu-
ră transparenţa în limita posibilităţilor, pla-
sând informaţia publică pe site-ul oficial. 
Astfel, informaţiile cu privire la programul 
de activitate a Guvernului, ordinea de zi a 
şedinţelor, proiectele de acte normative 
pot fi vizualizate de cetăţeni. [7]

Un bun ghid în respectarea principiu-
lui transparenţei este Legea nr. 239 din 
13.11.2008 privind transparenţa în pro-
cesul decizional, care stabileşte normele 
aplicabile pentru asigurarea transparenţei 
în procesul decizional din cadrul autorităţi-
lor administraţiei publice centrale şi locale, 
altor autorităţi publice şi reglementează 
raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile 
constituite în corespundere cu legea, cu 
alte părţi interesate în vederea participării 
la procesul decizional. [3]

Potrivit art. 10 al Legii nr. 239 din 
13.11.2008 privind transparenţa în proce-
sul decizional, „autoritatea publică asigură 
accesul la proiectele de decizii şi la mate-
rialele aferente acestora prin publicarea 
obligatorie a lor pe pagina web oficială a 
autorităţii publice, prin asigurarea accesu-
lui la sediul autorităţii, precum şi prin expe-
diere prin poştă sau prin alte mijloace dis-
ponibile, la solicitarea persoanei. Proiectul 
de decizie şi materialele aferente acestuia 

se plasează pe pagina web oficială a autori-
tăţii publice responsabile, cel puţin, pentru 
perioada recepţionării şi examinării reco-
mandărilor”. [3]

Încercând să constatăm cum se respectă 
respectiva prevedere, am efectuat o analiză 
cantitativă şi calitativă a site-urilor minis-
terelor Republicii Moldova şi am ajuns la 
următoarea concluzie: absolut toate minis-
terele au afişate pe site informaţii privind 
conducerea şi structura ministerului, nou-
tăţi legate de activitatea curentă, proiecte 
de acte normative aflate în discuţie, locuri 
vacante, programul de audienţe, datele de 
contact, precum şi informaţii specifice do-
meniului în care îşi desfăşoară activitatea 
etc. [7]

Fiecare utilizator poate găsi informaţia 
generală despre activitatea ministerului 
accesând site-ul ministerului. Considerăm 
că crearea unor astfel de site-uri şi pla-
sarea informaţiei cu privire la activitatea 
ministerului este un pas spre asigurarea 
transparenţei decizionale. Mai mult decât 
atât, pe site-urile ministerelor o rubrică 
aparte aparţine transparenţei decizionale, 
în această secţiune este plasată informa-
ţia cu privire la proiectele de documente, 
documentele aprobate, ordinele ministru-
lui, consultarea publică, rapoartele anuale. 
Această informaţie permite cetăţeanului să 
cunoască activitatea pe care o desfăşoară 
ministerul, proiectele de acte normative şi 
să participe, în final, la consultări publice. 
De asemenea, considerăm că informaţia 
oferită de minister prin intermediul paginii 
web asigură respectarea principiilor trans-
parenţei şi anume asigură informarea, în 
modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor 
constituite în corespundere cu legea, a al-
tor părţi interesate despre iniţierea elabo-
rării deciziilor şi despre consultarea publică 
pe marginea proiectelor de decizie respec-
tive şi oferă posibilităţi egale pentru partici-
parea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în 
corespundere cu legea, altor părţi interesa-
te la procesul decizional. [8-22]
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Un aport important în realizarea drep-
tului cetăţeanului la informare îl constituie 
rubrica „Întrebări ministrului” care permite 
adresarea de întrebări sau de petiţii către 
minister în formă electronică. Tot aici sunt 
descrise condiţiile de fond şi de formă ale 
mesajelor adresate în ceea ce priveşte nu-
mărul de caractere, datele de identitate şi 
poşta petiţionarului etc. Răspunsul este pri-
mit, de asemenea, în format electronic pe 
adresa înregistrată de petiţionar. 

Totuşi autorităţile administraţiei publice 
centrale mai întâmpină şi unele provocări 
în ceea ce priveşte transparenţa deciziona-
lă, inclusiv:

- lipsa încrederii societăţii în activitatea 
autorităţilor publice centrale;

- colaborarea insuficientă între societa-
tea civilă şi administraţia publică centrală;

- iniţiativa redusă a societăţii civile în ac-
tivitatea de consultări publice a proiectelor 
de acte normative.

În concluzie, analizând legislaţia şi activi-
tatea autorităţilor publice centrale, putem 
menţiona că în Republica Moldova există 
un cadru legal adecvat, conţinând reguli şi 

norme, respectarea cărora asigură realiza-
rea principiului transparenţei. Comunica-
rea administraţiei publice centrale cu cetă-
ţeanul este bidirecţională şi se desfăşoară, 
în special, prin intermediul noilor tehnolo-
gii informaţionale. Totuşi există încă une-
le carenţe în comunicare, dintre care una 
principală este pasivitatea cetăţenilor. În 
acest sens, considerăm oportun ca repre-
zentanţii societăţii civile, ai mediului acade-
mic, ai grupurilor de experţi să dea dovadă 
de un spirit activ mai pronunţat, să studieze 
proiectele de lege, să participe la consul-
tările publice, să studieze toate aspectele 
iniţiativelor propuse şi să-şi expună opini-
ile asupra acestora. Totodată, funcţionarii 
publici şi demnitarii trebuie să manifeste 
şi ei mai multă deschidere spre colaborare, 
precum şi să ţină cont de opinia societăţii 
civile. Astfel, dacă administraţia publică şi-a 
luat angajamentul de a respecta principiul 
transparenţei, atunci această transparenţă 
trebuie să fie una reală şi participativă, dat 
fiind faptul că numai prezenţa colaborării 
bilaterale este o precondiţie a susţinerii de 
către public.
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