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REGULILE INTERNE
de informare, consultare qi participare in procesul de transparenli decizionalS
in cadrul autorititilor administra{iei publice ale oraqului $tefan Vodi

I. Dispozi{ii generale
1. Regulile interne de informare, consultare qi participare in procesul de transparen![

decizionald (in continuare - reguli) in cadrul autoritdlilor administraliei publice ale
oragului $tefan Vodd (in continuare - AAP ale oragului $tefan VodA) determin[
procedurile de organizarc a consultdrilor publice gi stabilesc responsabilitdlile
subdiviziunilor structurale ale AAP ale oraqului $tefan Vodd in procesul consultdrilor
publice.
Prezentele Reguli sint elaborate in bazaprevederilor Hotdrdrii Guvernului nr.967 din
9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publicd cu societatea civild in
procesul decizional.
2. Procesul de informare, consultare gi participare in procesul de transparenli
decizionald va ft orgarizat in conformitate cu frevederile Legi rc.436 din 28.12.2006
privind administralia publici 1oca16, Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenla in procesul decizional, Legii nr.982 din 22 mai 2000 privind accesul la
informalie qi Legii nr.100 din22.12.2017 cu privire la actele normative.
3. In sensul aplicdrii prezentelor Reguli se vor utiliza nofiunile prevdzute in textul
Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publicd cu societatea civili in
procesul decizional, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr.967 din 09.08.2016, Legii
ttr.239 din 13.11.2008 privind transparenJa in procesul decizional, Legii nr.982 din
22.05.2000 privind accesul la informafie gi Legii nr.100 din22.I2.2017 cu privire la actele
normative.
4. Responsabilitatea de asigurare a transparentei in procesul decizional le revine
tuturor subdiviziunilor structurale ale AAP ale oragului $tefan Voda" participante la
procesul de elaborare gi administrare a politicilor publice locale, numite in continuare
subdiviziuni-autor.
5. Prevederile prezentelor Reguli nu se extind asupra:
a) proiectelor de acte normative gi Eedinfelor din cadrul AAP ale oraqului $tefan
Vodi care contin sau in cadrul cdrora sint examinate informafii oficiale cu accesibilitate
limitatd;
b) proiectelor de acte normative gi administrative care au ca obiect modificarea
actelor in vigoare sub aspect redacfional, fbrd a schimba conceptul sau impactul acestora;
c) proiectelor dispoziliilor cu caracter individual emise gi qedinlelor operative
convocate de Primarul oragului $tefan Vod6.

II. Atribu{iile subdiviziunilor-autor
6. Pentni'' asigurarea transparenlei in procesul decizional din cadrul AAP
oraqului $tefan Vod5, subdiviziunile-autor indeplinesc urmitoarele atribufii:

ale

-

elaboreazd qi actualizeazd semestrial lista pdrlilor interesate de proiectul de act
normativ, care vor fi consultate in funclie de obiectul gi sfera de aplicare a proiectului, cu

indicarea numelui qi prenumelui cet[]enilor, denumirilor asociatiilor constituite in
corespundere cu legea, altor pdrfi interesate, informatia de contact a acestora, care au
solicitat in scris informarea despre procesul decizional al autoritd]ii publice;
- prezintdproiectul de act normativ administratorului conlinutului informalional din
cadrul Primdriei oragului $tefan Vod6, care ulterior urmeazd a fi plasat pe pagina web
oficiald a AAP ale oraqului $tefan Vodd;
- identificd modalitdlile optime de consultare publicd;
- informeazd pdrlile interesate despre inilierea elabordrii actului normativ gi
desfbgurarea consultdrilor publice;
- intocmesc procesele-verbale ale gedinlelor publice organizate in procesul de
consultare conform domeniului de competen!5;
- elaboreazd sinteza recomanddrilor prezentate de pdrlile participante in procesul de
consultare;
- intocmesc dosarul privind elaborarea proiectului de act normativ;
- transmit in adresa coordonatorului procesului de consultare publicd informalia
necesar[ pentru intocmirea raportului anual privind transparenla in procesul decizional;
adresa administratorului conlinutului informalional din cadrul
transmit
Prim[riei oraqului $tefan Vodd actele normative elaborate gi aprobate pentru a fi publicate
pe pagina oficiald a AAP ale oragului $tefan Vodd.
7. Argumentarea subdiviziunii-autor al proiectului actului normativ se va referi la
scopul urmirit de proiect, impactul acestuia, compatibilitatea proiectului cu legislalia in
vigoare, fundamentarea economico-fin anciardo alte detalii relevante.

-

in

III. Atribufiile coordonatorului procesului

de consultare publicl
8. Coordonatorul procesului de consultare publici exercit[ urmdtoarele atribulii:
- monitorizeazd respectarea cerinlelor de asigurare a transparenlei in procesul de
elaborare gi adoptare a proiectelor de acte normative in cadrul AAP ale oragului $tefan
Vod6;

-

pregdtegte o listd generali a pirfilor interesate, intocmitd la iniliativa
subdiviziunilor autoritSlii publice, altor autoritdli publice sau la propunerea p[rtilor
interesate, care vor fi informate prioritar despre procesul decizional at AAP ale oraqului
$tefan Vod[;
- elaboreazd" gi publici pe pagina web oficiald www.primariastefanvoda.md
raportul anual privind asigurarea transparenlei procesului decizional in cadrul AAP ale
oragului $tefan Vodi.

IV. Transparen{a procesului de informare

gi consultare

publicl

Informarea tn procesul decizionul
9. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informdrii generale, pentru
un public larg nedefinit, gi pe calea informdrii direclionate, pentru p[rfi interesate definite,
sau alte pdr{i inf6resate care au solicitat in scris informarea.

10. Informarea generald gi cea direclionatd sint obligatorii in cazul anuntirii despre

inilierea elabordrii proiectului de act normativ gi organizarea consultdrilor publice in
problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu gi social (asupra
modului de viatd gi drepturilor omului, asupra culturii, s6n6t6tii gi protectiei sociale,
serviciilor publice), precum gi in alte probleme care preocupd populalia sau o parte din
populalia oraqului.
11. Informarea generald se efectueaz[ prin publicarea obligatorie a informatiei pe
paginaweb oficiali a AAP ale oraqului $tefan Vodi www.primariastefanvoda.md, afiqare
pe panourile publice informative, precum gi prin difiizarea, dupd caz, aunui comunicat de
presd in mijloacele de informare locale sau centrale.
12. Informarea direclionatd a pdrfilor interesate cu privire la iniJierea elabordrii
proiectului de act normativ se efectueazd, cu cel putin 15 zile lucrdtoare inainte de
consultarea proiectului, de cdtre subdiviziunea-autor prin intermediul pogtei electronice
ori expedierea scrisorilor la adresa pirfilor interesate sau cea indicatd de solicitant.
13. Informarea publicului cu privire la inilierea elabordrii proiectului de act normativ
serealizeazd de cdtre subdiviziunea-autor din cadrul autoritAtii publice cu cel pulin 15 zile
lucr[toare inainte de organizarea consultdrii publice a proiectului.
14. Pentru facilitarea accesului pdrfilor interesate la informalia privind procesul
decizional pe pagina web oficial[ a AAP ale oragului $tefan VodE este creat
compartimentul dedicat transparenlei decizionale, unde se plaseaz6 informatia cu privire
la:
l) regulile interne privind procedurile de informare, consultare gi participare in
procesul decizional (aprobate prin decizia Consiliului origenesc) ;
2) informatia privind numele, prenumele, functia gi numdrul de contact al persoanei
responsabile de procesul decizional;
3) anunfurile privind inilierea elabordrii actului normativ sau retragerea unui proiect
din procesul de elaborare;
4) anunful privind orgarizarea consultdrii publice;

5) proiectele de act normativ gi materialele aferente acestora, precum gi actele
normative adoptate;

6) rezultatele consultdrii

publice (procese-verbale ale intrunirilor publice

consultative, sinteza recomanddrilor);
7) raportul anual al AAP ale oragului $tefan Vodd privind transparenta procesului
decizional;
8) alte informalii relevante.

Consultdrile publice
15. Consultarea publici in cadrul procesului decizional este inifiat[ gi desfbgurati de
citre subdiviziunea-autor din subordinea AAP ale oragului $tefan Vod6, cu anuntarea
persoanei responsabile de coo-rdonarea procesului de consultare publici din caArut

autorititii respective despre fiecare act normativ in parte.

16. Procedura de consultare a proiectului de act normativ elaborat se sincronizeazd" cu
etapa de avizare a acestuia de cdtre autoritiflle publice gi institutiile publice interesate, in
conformitate cu legislatia.
17. Informatia despre organizarea consultdrilor publice privind proiectul de act
normativ este prezentatd in forma unui anun!, insolit de proiectul actului normativ gi
materialele aferente acestuia (note informative comprehensive, studii analitice, analize exante, tabele de concordant[ cu legislatia in vigoare, alte materiale care au stat la baza
elabordrii proiectului de act normativ etc.), conform anexei la prezentele Reguli, care va

include obligatoriu:
1) argumentarea necesitdlii de a adopta actul normativ;
2) data plas[rii anunfului ;
3) termenul-limitd de prezentarc a recomanddrilor;
4) modalitateain care p64ile interesate pot avea acces la proiectul de act normativ;
5 ) modalitatea consultirilor publice;
6) modalitateain care pe{ile interesate pot prezenta sau expedia recomandiri;
7) numele gi datele de contact (numirul de telefon, adresa pogtei electronice, adresa
pogtal6) ale persoanelor responsabile de receptionarea gi examinarea recomandirilor
referitoare la proiecful de act normativ supus consultdrii.
18. Dupi inilierea procesului de elaborare a actului normativ, subdiviziunea-autor qi
administratorul confinutului informafional, in termen de cel mult 15 zile lucrdtoare, va
plasa anuntul respectiv pe pagina oficial[ a AAP ale oragului $tefan Vodd.
19. Anunful privind organizarea consult[rilor publice gi materialele aferente sint
fdcute publice cu cel putin 15 zile lucrdtoare inainte de definitivarea proiectului de act
normativ.
20. Anuntul privind orgarizarea consultdrilor publice poate fi retras de pe pagina
web oficiald a AAP ale oraqului $tefan Vodd doar dupd ce va fi plasat un alt anun! despre
retragerea proiectului de act normativ supus procedurilor de consultare publicd, indicdnd

motivul.
21. Planificarea procesului de consultare publicd in cadrul AAP ale oragului $tefan
Vodd va cuprinde urmdtoarele etape:
1) determinarea proiectului actului normativ care unneazd a fi supus consultirii
publice;
2 ) identifi car ea subdiviziunii-autor re sponsabile ;
3) identificarea pdrfilor interesate pe domeniile de activitate;
4) selectarea modalit[1ilor de consultare publici;
5) estimarea costurilor consultdrii publice;
6) anuntar ea or garizdrii consultdrilor publice ;
7) receptionarea analiza recomanddrilor, precum gi intocmirea sintezei
recomand[rilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor;
8) defrnitivarea proiectului de act normativ inbazarecomanddrilor parvenite.
22.Modalitdfile de consultare publici in cadrul AAP ale oraqului $tefan Vodd pot fi
ltilizate separat'sau cumulativ, dupd cum urmeazd:

gi

1) solicitarea opiniilor societSlii civile, expe(ilor, asocialilor profesionale, mediului
academic;
2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad hoc;
3 ) organiz area dezbaterilor publice ;
4) desfEgurarea audierilor publice;
5) realizarea sondajelor publice;
6) alte modalitdli de consultare publicd.
23. Subdiviziunea-autor inregistreazd toate recomanddrile pIrfilor interesate
parvenite pe parcursul desftgurdrii consultdrii publice a proiectului de act normativ gi le
include in sinteza recomanddrilor.
procese-verbale intocmite de
24. Recomandirile verbale sint reflectate
subdiviziunea-autor, iar cele scrise sau in formd electronic[ se inregistreazdin registrul de
intrare a documentelor al Primdriei oraqului $tefan Vodd.
25. Termenul de prezentare a recomanddrilor asupra proiectului de act normativ va
constitui cel pulin 10 zile lucrdtoare de la data mediatizdrii anunlului referitor la inilierea
elaboririi actului normativ sau de la data mediatizdrii anuntului privind organizarca
consult[rilor publice. La solicitarea pdrtilor interesate, conduc[torul subdiviziunii-autor
poate prelungi termenul de prezentare arecomanddrilor.
26.Dacd" in termenul stabilit la pct. 25 dinprezentele Reguli, p64ile interesate nu au
prezentat recomanddri, proiectul de act normativ se considerd consultat public fErd
recomanddri.
27. Subdiviziunea-autor analizeazd, recomanddrile parvenite impreund cu alte
subdiviziuni instituJionale din cadrul AAP ale oraqului $tefan Voda, dupd caz, gi decide
asupra acceptdrii sau respingerii fiecdrei recomandiri in parte, sistematizdndu-le intr-o
sintez[ privind consultarea proiectului de act normativ, intocmitd in forma unui tabel. in
cazlu,l unei propuneri-concluzie de respingere a recomanddrilor, aceasta se argumenteazd
temeinic.
28. Sinteza recomanddrilor receplionate se plaseazd pe pagina web oficiald a AAP
ale oraqului $tefan Vodd gi/sau se afigeazd la sediul acesteia intr-un spatiu accesibil
publicului gi/sau se difuzeazd in mass-media centrald sau loca16, dupd caz.
29.In caz de retragere a unui proiect de act normativ din procesul de consultare
publicd, subdiviziunea-autor care a iniliat procesul de elaborare plaseazd anunful despre
retragere pe pagina web oficialdaAAP ale oraqului $tefan Vod6, indic6nd motivul.

in

30. Dupd ftnalizarea consultdrii publice a proiectului actului normativ,

subdiviziunea-autor intocmegte un dosar privind elaborarea proiectului de act normativ,
in care se includ:
1) anunful de iniJiere a elabordrii actului normativ;
2) anunful de organizare a consultirii publice;
3) proiectul actului normativ;
4) materialele aferente proiectului de act normativ (note informative, alte
informatii relevante) ;
5) proc€sele-verbale ale intrunirilor de consultare public[;
6) recomanddrile parvenite gi sinteza acestora.

in

cazvl modificdrii esenliale (schimbdrii conceptului, extinderii obiectului !i
sferei de aplicare, modificdrii impactului) a variantei iniliale a proiectului de act normativ
supus procedurilor de consultare, dacd" modificarea respectivd nu a survenit in urma
consultdrii publice, AAP ale oragului $tefan Vodd pot supune proiectul respectiv
consultdrii publice repetate.

31.

V. Transparen{a procesului de adoptare a actelor normative

32. Actele normative aprobate de cdtre AAP ale oragului $tefan Vodd gi supuse
consultdrii publice sint frcute publice in conformitate cu Legea nr.982-XIV din
11.05.2000 privind accesul la informatie gi pct. 8 alin. (2) din prezentele Reguli.
33. $edinfele autorit[]ilorpublice in cadrul cirora se examineazdgi se adoptat[ actele
normative sint publice, cu exceplia cazurilor in care la gedinte sint examinate sau audiate
informatii oficiale cu accesibilitate limitatd, conform art.7 din Legea privind accesul la
informatie. Argumentarea desfbgurdrii gedinlelor inchise va fi fbcutd publicd.
34.Limitarea accesului persoanelor interesate va fi admisd doar la acele gedinte sau
pirfi ale gedinJei in care, conform ordinii de zi urmeazd sd fie examinate acte normative

sau comunicate informatii oficiale cu accesibilitate limitatd, conform Legii privind
accesul la informafie.
35. Data, ora gi adresa unde se va desftgura gedinla public[ gi ordinea de zi a acesteia
sint anuntate de cdtre AAP ale oraEului $tefan Vod[ in prealabil, cu cel putin 5 qi/sau 3
zile lucrdtoare.
36. $edintele publice se desfEqoar[, de reguld, in sala de gedinle a Primiriei oragului
$tefan Vodd (etajul 3). Participarea pdrfilor interesate se asigurd in limitele locurilor
disponibile din sala de gedinfe gi in ordinea prioritard stabilitd de persoana careprezideazd
gedinta, in conformitate cu interesul fiecdrei pirr\i fatd de subiectele examinate in cadrul
gedintei publice.
37. La gedinlele publice este asigurat accesul reprezentantilor mijloacelor de
informare in masi, care pot retransmite on-line lucririle gedinlelor respective. Alte
persoane care doresc si efectueze inregistrarea video a Eedinlei respective urmeazd, sd se
inregistreze la persoana care prezideazd, gedinla publicd gi sd respecte cu strictele
regulamentul de desfdgurare a acesteia qi normele de conduiti.
38. Rezultatele gedintelor respective sint fbcute publice, prin publicarea acestora pe
pagina web oficiald a autoritdtii publice.

in cadrul AAP ale orasului Stefan Vodi.
39. $edinfa de consultare publici este anunlatd de cdtre subdiviziunea-autor, in
prealabil, prin coordonare cu coordonatorul procesului de transparenfd decizionald, cu cel
putin 5 lucritoare.
40. $edinla de consultare publicd va dura intre 1,5 - 2 ore, dar nu mai mult de 3 ore.
La necesitate, moderatorul qedinfei va declara pavze.
41. Participbnlii la gedinla de consultare publicd se vor inregistra in mod obligatoriu
in formularul listei remisi de cdtre secretariatul gedintei.

42. Mesajul Primarului oragului gi al subdiviziunilor-autor al proiectelor de act
normativ in cadrul gedinlei de consultare publicd nu va dura mai mult de 15 min.
43.Participalii care doresc sd vorbeascd sau sd adreseze intrebdri raportorului, ridicd
mdina gi moderatorul qedinlei de consultare publicd le va oferi cuvdntul in ordinea in care
s-au inregistrat qi doar la subiectul examinat.
44.Fiecarc vorbitor din public va avea la dispozilie circa 5 min pentru a se expune

asupra chestiunii audiate. Dacd numdrul vorbitorilor va ft mare, moderatorul gedinlei
poate reduce timpul pdnS la 3 min.
45.La necesitate, doritorii pot prezenta propunerile lor in scris, prin completarea
formularului de propuneri qi sugestii gi remiterea acestuia secretariatului gedinlei.
46. Pentru a concretiza unele detalii din informa\ia prezentatd, fiecare persoand din
public va avea posibilitatea sd adreseze o singurd intrebare citre raportor(i), ce va fi
formulatd succint gi coerent.
47. Moderatorul gedinlei de consultare publicd poate declara gedinta inchis[ incanil
in care toli vorbitorii au luat cuvdntul gi/sau a expirat timpul alocat audierii.
48. Participanlii la qedinla de consultare publici vor p[stra politelea necesarS, ce
prevede respectul obignuit din partea audienlei fald de raportor gi, respectiv, al raportorului
fat[ de audient[.
49.Incad*l qedintei de consultare publicd, aplauzel.e nu sint acceptate.

VI. Raportul privind transparen{a in procesul decizional
50. Raportul anual privind transparenla in procesul decizional este elaborat de
coordonatorul procesului de consultare public6, cu contribulia tuturor subdiviziunilor
AAP ale oraqului $tefan Vodd implicate in elaborarea proiectelor de acte normative qi
organizarea gedinlelor publice de adoptare aproiectelor actelor normative, ce va conline:
1) numdrul actelor normative adoptate de cdtre AAP ale oraqului $tefan Vodd pe
parcursul anului de referintd;
2) numdrul total al recomanddrilor recepfionate in cadrul procesului decizional;
3) numdrul intrunirilor consultative, al dezbaterilor publice gi al gedinlelor publice
organizate;

4) numdrul cazurilor in care actiunile sau deciziile autoritilii publice au fost
contestate pentru nerespectareaprezentelor Reguli gi sanctiunile aplicate pentru incilcarea
acestora.
51. Raportul anual privind transparenJa in procesul decizional va fi fbcut public, fiind

plasat pe pagina oficial[ a AAP ale oragului $tefan Vodd, la rubrica "Transparenli
decizionald", nu mai tirziu de sfirgitul lunii februarie a anului imediat urmdtor anului de
referintd.

ANUN|-tip
privind organizarea consultirii publice a proiectului de act normativ
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(denumirea proiectului)

Scopul proiectului este
Necesitatea elabordrii gi adoptdrii proiectului de act normativ este

Prevederile debazd ale proiectului sint
Beneficiarii proiectului sint ...........
Rezultatele scontate ca unnare a implementdrii proiectului supus consultdrii publice sint

Impactul estimat al proiectului de act normativ este
Proiectul de act normativ este elaborat in conformitate cu legislafia in vigoare
(denumirea documentelor relevante)

Recomanddrile pe marginea proiectului de act normativ supus consultdrii publice pot fi expediate pin[
pe data de
pe adresa
pe adresa electronicd:
la numdrul de telefon
sau pe adresa........

.............

dnei/d1.......

(adresa sediului AAP ale ora;ului gtefan Vod6)

Proiectul actului

normativ...

gi nota
(denumirea)

informativd (dupd caz, studii analitice, acte de analizd,a impactului de reglementare, alte materiale care
au stat labaza elabordrii proiectului de decizie etc.) sint disponibile pe pagina web oficiald a AAp ale
oragului $tefan Vodd ........
(adresa)

