
 
RAPORT 

privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul 
Centrului Naţional Anticorupţie 

în anul 2017 
 
 întocmit în baza Legii nr.239-XVI  din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul 

decizional, Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de 
consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional şi ordinului directorului 

Centrului nr.3 din 16.01.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea 
transparenţei în procesul decizional în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie   

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 
Procesul de elaborare a deciziilor 
1. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare  
1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 
1.2. Proiecte de legi 7 
1.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 1 
1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 200 
2. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii 

adoptate)1  
 

2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 
2.2. Proiecte de legi 7  
2.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 1 
2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 
1 

3. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă   
3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 
3.2. Proiecte de legi 0 
3.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 0 
3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 
0 

4. Numărul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile Legii nr. 239-
XVI  din  13.11.2008 şi Hotărârii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 

 
4.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 0 
4.2. Proiecte de legi 0 
4.3. Proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale Guvernului 0 
4.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii administrative 

centrale 199 
5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe 

ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei 
publice centrale 

20 

6. Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, 
dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de 
autoritatea administraţiei publice centrale (exclusiv funcţionarii publici) 

Reprezentanți ai părților 
interesate participante la 
întrunirile consultative 

7. Numărul recomandărilor  recepţionate acceptate 
7.1. Cetăţeni 0  
7.2. ONG și alte părți interesate 131 96 

Contestaţii / sancţiuni 
8. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii 

administraţiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea 
Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 

 



8.1. Contestate în organul ierarhic superior 0 
8.2. Contestate în instanţă de judecată 0 
9. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-XVI 

 din  13.11.2008 
0 

 
1 Numărul de proiecte consultate nu poate să depăşească numărul de decizii adoptate.    
2 Va fi identificată denumirea asociaţiei obşteşti/partenerului de dezvoltare care a prezentat propunerile.  
 
Denumirea asociaţiei obşteşti/partenerului de dezvoltare care a prezentat propunerile: 
 
Alianța Anticorupție 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă - ADEPT 
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă - AGER 
Asociația Promo-Lex 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) „Habitat” 
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului – CreDO 
Centrul de analiză şi prevenire a Corupţiei - CAPC 
CNA Studențesc 
Centrul Pro-Marshal 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova - CRJM 
Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale - IDIS – Viitorul 
Institutul pentru Politici și Reforme Europene - IPRE 
Fundația Est Europeană 
Fundația Soros – Moldova 
Uniunea Organizațiilor Invalizilor - UOI 
Transparency International 
 
 
Notă:  
Informații suplimentare privind procesul decizional se regăsesc în compartimentul Transparența 
decizională/Proiecte elaborate.  
 
 
 
 
  


