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                    La nivel naţional 

Articolul 34 Constitutia RM, 29.07.1994 

Dreptul la informaţie  

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 

nu poate fi ingrădit. 

(2) Autorităţile  publice, potrivit competenţelor ce le revin,  sînt obligate  să 

asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra  treburilor publice şi 

asupra problemelor de interes personal. 

(3) Dreptul la  informaţie  nu trebuie să prejudicieze  măsurile  de protecţie 

a cetăţenilor sau siguranţa naţională. 

(4) Mijloacele  de  informare  publică,  de  stat  sau  private, sînt obligate să 

asigure informarea corectă a opiniei publice. 

(5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii. 



 La nivel naţional 

LEGEA Nr. 982, din 11.05.2000 privind accesul la informaţie 

Art.5  

(3) Pot solicita informaţii oficiale, în condiţiile 

prezentei legi: 

a) orice cetăţean al Republicii 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. 



 La nivel naţional 

H O T Ă R Î R EA  pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea   dintre 
Parlament şi societatea civilă  Nr.373-XVI din  29.12.2005 

 

 Scopul prezentului document constă în a stabili o cooperare 
permanentă, deschisă şi eficientă între Parlament şi societatea civilă.  

 Obiectivele: 

a) evaluarea obiectivă a problemelor cu care se confruntă societatea; 

b) reprezentarea cît mai largă în Parlament a opiniilor diverselor grupuri 
de cetăţeni; 

c) eficientizarea democraţiei participative şi a procesului de luare a 
deciziilor; 

d) încurajarea iniţiativelor civice; 

e) extinderea şi perfecţionarea cadrului legislativ prin participarea cît mai 
largă a alegătorilor la acest proces. 

 
 



 La nivel naţional 

GHIDUL METODOLOGIC cu privire la procesul decizional, 2009, 

Cancelaria de Stat, p.43 

 

La elaborarea documentelor de planificare 

strategică la nivel naţional sau sectorial se 

recomandă consultarea părţilor largi ale 

societăţii pentru a obţine consens atît asupra 

problemelor care necesitată atenţie 

primordială din partea Guvernului, cît şi 

asupra modalităţilor de soluţionare a acestor 

probleme.  



 La nivel naţional 

Legea nr.239 din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul 

decizional  

Articolul 6. Drepturile părţilor interesat 

  Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi 

interesate au dreptul: 

    a) să participe, în condiţiile prezentei legi, la orice etapă a 

procesului decizional; 

    b) să solicite şi să obţină informaţii referitoare la procesul 

decizional, inclusiv să primească proiectele de decizii însoţite de 

materialele aferente, în condiţiile Legii privind accesul la informaţie; 

    c) să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării 

deciziilor; 

    d) să prezinte autorităţilor publice recomandări referitoare la 

proiectele de decizii supuse discuţiilor. 



 La nivel naţional 
Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a 

Legii nr. 239-XVI  
din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul   

decizional  

 

17. În scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul de 
elaborare şi adoptare a deciziilor de către autoritatea publică, pe pagina web 
oficială a acesteia sînt create compartimente dedicate transparenţei decizionale, 
unde se plasează informaţia cu privire la: 
    a) regulile interne privind procedurile de informare, consultare şi participare în 
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor;  
    b) numele şi informaţia de contact ale coordonatorului procesului de 
consultare publică în procesul decizional în cadrul autorităţii publice; 
    c) programele anuale(trimestriale) de elaborare a proiectelor de acte normative, 
cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultării publice; 
    d) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei; 
    e) anunţurile privind organizarea consultării publice; 
    f) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile 
adoptate; 
    g) rezultatele consultării publice (procese-verbale ale întrunirilor publice 
consultative, sinteza recomandărilor); 
    h) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului 
decizional; 
    i) alte informaţii.   



La nivel naţional 
Hotărîrea de Guvern Nr. 11 din 19.01.2010 cu privire la crearea Consiliului 

Naţional pentru Participare 

 

      Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii 
civile. 

     Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului 
strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat 
în vederea consolidării democraţiei participative în Republica 
Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate 
în identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare a 
ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale 
de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de 
luare a deciziilor. 

 Grupurile de lucru au fost create pe următoarele domenii:  
1. Justiţie şi drepturile omului 
2. Dezvoltare economică 
3. Politica externă, de securitate şi apărare 
4. Politici sociale, educaţionale şi de tineret 



La nivel local 

Constituţia Republicii Moldova, Articolul 109 

Principiile de bază ale administrării publice locale 

(1) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale 
se întemeiază pe principiile autonomiei locale, 
ale  descentralizării serviciilor  publice,  ale 
eligibilităţii  autorităţilor  administraţiei publice  locale  şi 
ale consultării cetăţenilor în problemele locale  de interes 
deosebit. 

(2) Autonomia  priveşte  atît  organizarea   şi   funcţionarea 
administraţiei publice locale, cît şi gestiunea 
colectivităţilor pe care le reprezintă. 

(3) Aplicarea  principiilor  enunţate nu poate afecta 
caracterul  de stat unitar. 



     La nivel local 

CARTA EUROPEANĂ A AUTONOMIEI LOCALE din 15.10.1997, ratificată de 
RM prin Hot. Parl. nr.1253-XIII din 16.07.97  

 

Art. 4 

2. Colectivităţile   locale   dispun  în  cadrul  legii   de   toată 
latitudinea  de  a  lua iniţiativa pentru orice chestiune care  nu  
este exclusă  din cîmpul competenţelor lor sau care este 
atribuită unei  alte autorităţi. 

 5. În caz de  împuternicire  de  către  o  autoritate  centrală  sau 

     regională, colectivităţile locale trebuie să dispună, pe cît posibil, 
de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale. 

6. Colectivităţile locale trebuie să fie consultate, pe cît posibil, 

     în  timp  util  şi  de  o manieră apropriată  în  cursul  procesului  
de planificare  şi  de  luare a deciziei pentru toate chestiunile  
care  la privesc direct. 



  La nivel local 

Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală 

 

 Articolul 8. Consultarea populaţiei 

    (1) În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea 
administrativ-teritorială, populaţia poate fi consultată prin 
referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral. 

    (2) În problemele de interes local care preocupă o parte din 
populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu 
această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi 
convorbiri, în condiţiile legii. 
(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în 
conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de 
către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei 
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după 
caz. 

 



  Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti,  

Nr.837 din 17.05.96  

Articolul 15. Membrii şi participanţii asociaţiilor obşteşti 

 

(5) Membri (participanţi) ai asociaţiilor obşteşti pot fi cetăţenii 

care au atins vîrsta de 18 ani. 

 

(6) Membri (participanţi) ai asociaţiilor obşteşti de tineret pot fi 

cetăţenii care au atins vîrsta de 14 ani. 

 

(7) Membri (participanţi) ai asociaţiilor obşteşti de copii pot fi 

cetăţenii care au atins vîrsta de 10 ani. 



Impactul relaţiilor AP – societatea civilă 

 
 

• Creşterea nivelului de informare; 

• Provocarea schimbului de opinii şi experienţă; 

• Stabilirea unor canale de comunicare permanente; 

• Detensionarea disputelor publice; 

• Suplimentarea credibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii unui plan, 
program de acţiune; 

• Optimizarea selectării diverselor soluţii alternative; 

• Integrarea în societate a diverselor grupuri de interese, 

• Creşterea eficacităţii în luarea deciziilor; 

• Dezvoltarea credibilităţii autorităţilor publice; 

• Delegarea autorităţii şi responsabilităţii; 

• Asigurarea unui sistem  eficient de monitorizare şi control al 
implementării politicilor; 

• Schimbarea mentalităţii şi comportamentelor. 



 
Surse: www.parlament.md, www.gov.md, 

www.justice.md, www. cnp.md, www.particip.gov.md 
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