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COMUNICAT DE PRESĂ
privind funcţionalitatea paginii web, accesul la informaţie
şi asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Parlamentului
Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT salută lansarea noii versiuni a paginii oficiale a
Parlamentului Republicii Moldova în reţeaua Internet (web site-ul oficial: www.parlament.md),
eforturile de îmbunătăţire şi modernizare a acesteia avînd menirea de a asigura acces la informaţie
publică de maximă importanţă, motiv pentru care merită a fi apreciate şi susţinute. În acelaşi timp,
la examinarea conţinutului şi navigarea noii pagini web a Parlamentului pot fi observate mai multe
neajunsuri de ordin tehnic, greşeli gramaticale şi de prezentare a informaţiei, lipsa unor informaţii
importante cu caracter juridico-legal şi administrativ.
Pe noua pagină web lipsesc informaţii exhaustive şi actualizate despre:
a) Cadrul legal: legile incluse la această secţiune nu sînt actualizate;
b) Procesul legislativ: - ordinea de zi a şedinţelor plenare, ale organelor de lucru; - proiectele
de acte legislative intrate în Parlament, amendamentele şi rapoartele la acestea; - actele
adoptate de Parlament;
c) Şedinţele plenare: - stenogramele şedinţelor plenare, înregistrări audio/video a şedinţelor;
d) Cooperarea cu societatea civilă: - solicitarea, primirea, examinarea şi publicarea
contribuţiilor; rapoartele anuale; - lista organizaţiilor interesate;
e) Respectarea terminologiei juridice şi parlamentare: - denumirile legale ale procedurilor
legislative şi ale etapelor de examinare a proiectelor de acte legislative nu sînt respectate;
f) Programul de activitate a Parlamentului: conform Regulamentului Parlamentului, şedinţele
plenare urmează să aibă loc în zile prestabilite, însă programul de activitate adesea nu este
accesibil şi respectat întocmai.
O îngrijorare aparte ţine de faptul că în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, ca şi anterior, nu
se întreprind măsuri eficiente pentru asigurarea respectării şi executării adecvate a Legii nr.239-XVI
din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, care obligă toate autorităţile publice,
inclusiv legislativul, să îndeplinească anumite obligaţii şi să respecte etapele asigurării transparenţei
decizionale, prevăzute, respectiv, de articolele 7 şi 8 ale Legii nr.239-XVI din 13.11.2008.
Concomitent cu implementarea defectuoasă a prevederilor legale sus-numite pot fi constatate şi
încălcări ale Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă (HP Nr.373-XVI
din 29.12.2005), mai ales că procedurile respective sînt interdependente şi trebuie să fie corelate.
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Neajunsurile de ordin tehnic ale noii pagini web a Parlamentului vizează: - aspecte specifice
modului de plasare şi administrare a informaţiei în reţeaua globală Internet, unde se recomandă
păstrarea permanentă a informaţilor deja postate, chiar dacă paginile web se modernizează (link-uri,
redirect); - nu poate fi accesată informaţia internă despre fiecare pagină (meta-date: ultimele
modificări, datele modificării); - tehnologiile utilizate sînt învechite (lipsesc secţiuni interactive,
forumuri, înregistrări audio/video, on-line); - sistemul de căutare nu funcţionează adecvat, nu există
căutare avansată; - adresele de acces a secţiunilor conţin elemente inutile, induc în eroare.
Accesarea şi navigarea paginii web a Parlamentului a devenit mai dificilă, deoarece volumul iniţial
al acesteia a crescut, din cauza aplicaţiilor grafice şi foto din pagina de start. La elaborarea unor
pagini web oficiale trebuie să se ţină cont de faptul că acces la Internet în bandă largă în Republica
Moldova au un număr redus de utilizatori, iar decalajul între zonele urbane şi cele rurale este foarte
mare.
Pornind de la cele expuse, facem apel către Parlamentul Republicii Moldova, să întreprindă măsuri
eficiente şi urgente, pentru:
1. Asigurarea implementării şi respectării Legii privind transparenţa în procesul
decizional, prin desemnarea responsabililor, anunţarea prealabilă despre deciziile elaborate,
publicarea amendamentelor prezentate, organizarea consultărilor, întocmirea rapoartelor ş.a.
2. Respectarea prevederilor Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi
societatea civilă, prin asigurarea publicării imediate pe pagina web a tuturor proiectelor de
acte legislative înregistrate, respectarea termenelor de consultare publică, informarea
organizaţiilor societăţii civile, asigurarea eficienţei adunărilor anuale şi ad-hoc.
3. Asigurarea funcţionalităţii, utilităţii şi accesibilităţii paginii web oficiale a
legislativului (www.parlament.md), păstrarea permanentă a versiunii vechi a paginii web
(preluarea şi expunerea pe pagina nouă a tuturor informaţiilor anterioare), modernizarea şi
prezentarea tehnică adecvată tehnologiilor moderne în domeniu.
Îndemnăm toate organizaţiile, instituţiile şi persoanele interesate să acorde atenţie activităţii
Parlamentului Republicii Moldova, să participe la monitorizarea procesului legislativ şi să se
implice în procesul decizional propriu-zis, prin propunerile, recomandările şi obiecţiile lor asupra
problemelor aflate pe agenda parlamentară.

