
Date despre transparența în procesul decizional în aparatul central  

al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pe parcursul anului 2014. 

                                                                                                                                                  

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor 

Procesul de elaborare a deciziilor 

1. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 199 

    1.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 1 

    1.2. Proiecte de legi  3 

    1.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  27 

    1.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 
168 

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

adoptate) 
81 

    2.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui 1 

    2.2. Proiecte de legi   8 

    2.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  40 

    2.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 
32 

3. Numărul deciziilor adoptate în regim de urgență 6 

    3.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    3.2. Proiecte de legi  - 

    3.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  5 

    3.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 
1 

4. Numărul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile Legii nr. 

239-XVI  din  13.11.2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 
- 

    4.1. Proiecte de Decrete ale Preşedintelui - 

    4.2. Proiecte de legi  - 

    4.3. Proiecte de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului  - 

    4.4. Ordine privind activitatea de bază a ministerului / autorităţii 

administrative centrale 
- 

5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, 

şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea 

administraţiei publice centrale 

54 

6. Numărul  de invitații expediate părților interesate 101 

7. Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, 

dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de 

autoritatea administraţiei publice centrale(exclusiv funcționari publici) 

64 

8. Numărul recomandărilor Recepționate Acceptate 

8.1. Cetățeni - - 

8.2. Consiliul Național pentru Participare (CNP) - - 

8.3. Asociații obștești - - 

8.4.Sindicate - - 

8.5. Asociații de patronat - - 

8.6.Partide și alte organizații social-politice - - 

8.7.Mijloace de informare în masă - - 

8.8.Reprezentanți ai mediului de afaceri - - 

8.9.Parteneri de dezvoltare 2 2 

8.10.Alte părți interesate   

Contestaţii / sancţiuni 

9. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii - 



administraţiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea 

Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008 

    9.1. Contestate în organul ierarhic superior - 

    9.2. Contestate în instanţă de judecată - 

10. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-XVI 

 din  13.11.2008 
- 

 

8.9. Parteneri de dezvoltare  

În cadrul proiectului CO-WANDA (Convention for Waste Management for Inland   

Navigation  on  the  Danube)  au  fost  elaborate  mai  multe recomandari  pentru   RM  si  anume  

(MTID  și  Ministerul  Mediului)  pentru managementul  deșeurilor  generate  de  nave pe 

Dunăre. În calitate de manager al proiectului a  activat  dl  Hans  Berger,  de  la Administrația 

fluvială a Austriei (Via Donau Austria). 

În cadrul proiectului UNDP -Consultare cu privire la cadrul juridic pentru securitatea 

navelor și Instalațiilor portuare  și  managementul de siguranță, au fost recepționate 

recomandările dlui Evangelos Marangakis -Consultant internațional UNDP. 

 
 


