RAPORT
privind transparen(a in procesul decizional pentru anul202A,
Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

Procesul de elaborare a deciziilor
L.

Numirul deciziilor adoptate in perioada

de ranortare

1.1. Proiecte de Decrete ale Pregedintelui
1.2. Proiecte de le}i
1.3. Proiecte de hot6rdri si dispozitii ale Guvemului
1.4. Ordine privind activitatea debazd a ministerului /

autorititii

administrative centrale
2.

Numirul proiectelor de decizii consultate (din numirul

de decizii

adoptate)
2.1. Proiecte de Decrete ale Preqedintelui

2.2.Proiecte de legi
2.3. Proiecte de hotdrdri si dispozitii ale Guvemului
2.4. Ordine privind activitatea debazd a ministerului / autorit5trii
administrative centrale
3. Numirul deciziilor adoptate in regim de urqentl
3.1. Proiecte de Decrete ale Pretedintelui
3.2. Proiecte de leei
3.3. Proiecte de hotdrAri qi dispozitii ale Guvernului
3.4. Ordine privind activitatea debazd. a ministerului / autoritdfii
administrative centrale
4. Numlrul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile Legii nr. 239-

XVI
din 13.11.2008 6i Hotiririi Guvernului nr.96 din 16.02.2010
L Proiecte de Decrete ale Pregedintelui

4.

4.2.Proiecte de legi
4.3. Proiecte de hotdrAri qi dispozilii ale Guvernului

4.4. Ordine privind activitatea debazd a ministerului / autoritdlii
administrative centrale

151

5. Numirul intrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, qedin(e
ale grupurilor de lucru etc.) desflqurate de autoritatea administra{iei

publice centrale

Numlrul de invitafii expediate plrtilor interesate
Numirul participanfilor la intrunirile consultative (audieri publice,
dezbateri, qedinfe ale grupurilor de Iucru etc.) desfrgurate de autoritatea
6.
7.

administrafiei publice centrale (exclusiv functionarii publici)
8. Numlrul recomand5rilor
8.1. Cetiteni
8.2.

Asociatii obqtegti

8.3. Sindicate
8.4. Asociafii de patronat
8.5. Partide gi alte oryanizai.:ii social-politice

8.6. Miiloace de informare in masd
8.7. Reprezentali ai mediului de afaceri
8.8" Parteneri de dezvoltare
8.9. Alte p6(i interesate

recentionate

accentate

Contestatii / sancfiuni

Numirul cazurilor in care actiunile sau deciziile autoriti{ii
administratiei publice centrale au fost contestate pentru
neresnectarea Lesii nr. 239-XYI din 13.11.2008
9.1. Contestate in organul ierarhic superior
9.2. Contestate in instantd de iudecatd
10. Numlrul sancfiunilor aplicate pentru incilcarea Legii nr. 239XVI din 13.11.2008
9.

r Numirul de proiecte consultate nu poate sE depdqeascd numSrul de decizii adoptate.
zVa fi identificatd,denumirea asocialiei obgtegti/partenerului de dezvoltare care aprezentat propunerile.

