
 
RAPORT 

privind asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul 
Centrului Naţional Anticorupţie 

în anul 2012 
 

  întocmit în baza Legii nr.239-XVI  din 13.11.2008  privind transparenţa în 

procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de 

implementare a Legii nr.239-XVI XVI  din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul 

decizional şi ordinului directorului Centrului nr.61 din 28.04.2010 cu privire la acţiunile 

de implementare a reglementărilor privind transparenţa în procesul decizional  

   
                                                                                                 
                      Denumirea indicatorilor 

 
Valoarea 

 
Comentarii 

Procesul de elaborare a deciziilor 
Numărul deciziilor elaborate în perioada de 
raportare 

 
 
 

       655 

Din numărul total: 
- 425 sunt ordine privind personalul scriptic,  
- 190 cu caracter general,  

- 4 regulamente, 
- 3 hotărîri ale Colegiului Centrului, 

- 18 dispoziţii ale directorului Centrului, 
- 15 proiecte de acte legislative şi normative 

elaborate de Centru. 

Numărul deciziilor adoptate în perioada de 

raportare 

 

 
 

       641 

Din numărul total: 

- 425 sunt ordine privind personalul scriptic,  
- 186 cu caracter general,  
- 4 regulamente, 

- 3 hotărîri ale Colegiului Centrului, 
- 18 dispoziţii ale directorului Centrului, 

- 5 proiecte de acte legislative şi normative 
elaborate de Centru. 

Numărul proiectelor de decizii consultate         15 proiecte de acte legislative şi normative 
elaborate şi plasate pe site-ul Centrului 

Numărul deciziilor adoptate în regim de 
urgenţă fără consultare sau care nu cad sub 
prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 

şi Hotărîrii Guvernului nr.96 din 16.02.2010 

 
       0 

pe parcursul anului 2012 toate proiectele 
elaborate de Centru au fost supuse 
consultărilor publice 

Numărul întrunirilor consultative (audieri 

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

administraţiei publice centrale 

 

         8 

- 

 

Numărul recomandărilor recepţionate 

 

      15 
 

 

- 

Numărul recomandărilor incluse în proiectele 

de decizii 

        12 - 

Contestaţii/sancţiuni 
Numărul cazurilor în care acţiunile sau 
deciziile autorităţii administraţiei publice 
centrale au fost contestate pentru 

nerespectarea Legii nr.239-XVI din 
13.11.2008, inclusiv: 

 
 
        - 

 

                  - în organul ierarhic superior         -  

                  - în instanţa de judecată         -       

Numărul sancţiunilor aplicate pentru 
încălcarea Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 

        -  

 

 


