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În atenția Președintelui Raionului Soroca: Rusnac Veaceslav  

 

Consiliul pentru Participare din Raionul Soroca, menționează efortul depus de Președintele Raionului Soroca 
și Secretarul Consiliului Raional Soroca, în vederea punerii în aplicare a prevederilor  Legii privind 
transparența în procesul decizional (nr. 239 din 13.11.2008 cu modificările ulterioare), Regulamentului cu 
privire la procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor (Hotărârea 
Guvernului nr. 96 din 16.02.2010), Legii privind accesul la informație (nr. 982 din 11.05.2000),  Legii cu 
рrivirе la actele nоrmаtivе  (nr.100 din 22.12.2017). În acest context  remarcăm publicarea proiectelor de 
decizii ale Consiliului Raional și a actelor de justificare ale lor pe pagina oficială a instituției pentru 
consultarea părților interesate, organizarea dezbaterilor publice a proiectelor de decizii, transmiterea online a 
ședințelor Consiliului Raional și ale comisiilor de specialitate. 
Tot odată, în organizarea procesului de transparență decizională se observă și unele carențe și abateri de la 
normele stabilite de cadrul legal în vigoare:  

- Din materiale publicate nu este clar dacă se constituie grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor 
actelor normative, care sunt componența lor și dacă sunt incluși și reprezentanții societății civile (art. 
27 al Legii cu рrivirе la actele nоrmаtivе  nr.100 din 22.12.2017); 

- În majoritatea sintezelor privind recomandările parvenite la proiectele de decizii nu se menționează 
opinia autorilor asupra lor și introducerea în textele proiectelor (în cazul acceptării lor) sau motivele 
respingerii (art. 12 al Legii  privind transparența în procesul decizional  nr. 239 din 13.11.2008 și 
punctele 11, 23, 30, 37, 38 ale Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenței 
în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, Hotărârea Guvernului nr.  96 din 16.02.2010); 

- Nu sunt făcute publice rapoarte anuale privind transparența în procesul decizional (art. 19 al Legii  
privind transparența în procesul decizional  nr. 239 din 13.11.2008). 

 
Pentru a înlătura aceste și alte neajunsuri  considerăm oportun să se inițieze procedura de actualizare la 
Regulamentele interne ale Consiliului Raional și Aparatului Președintelui Raionului (elaborate și adoptate în 
anii 2003 - 2015). 
 

CU CONSIDERAȚIUNE, MEMBRII CONSILIULUI PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA 

Președintele Consiliului pentru Participare 

Onica Valentina 

 

Notă: Prezentul document a fost elaborată în cadrul Ședinței 
Consiliului pentru Participare din raionul Soroca din 
24.04.2020. 
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