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COMUNICAT DE PRESĂ
ADEPT a lansat un proiect de monitorizare a transparenţei decizionale
Începînd cu luna aprilie 2010, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a demarat
monitorizarea respectării de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a prevederilor
Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Regulamentului cu
privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor,
adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a
Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
ADEPT va monitoriza zilnic paginile web ale ministerelor şi autorităţilor administrative centrale (în
total 24 de entităţi) şi va chestiona periodic persoanele responsabile de asigurarea transparenţei
procesului decizional din autorităţile monitorizate. Rezultatele monitorizării vor fi făcute publice
trimestrial prin publicarea de rapoarte pe site-ul www.e-democracy.md.
Activităţile de monitorizare se vor desfăşura în cadrul proiectului „Fortificarea transparenţei
procesului decizional în Republica Moldova”, finanţat de Fundaţia Eurasia. Proiectul îşi propune să
contribuie la promovarea bunei guvernări prin sporirea capacităţilor autorităţilor publice de a lua
decizii într-un mod transparent prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi prin atragerea
publicului în procesul de elaborare a deciziilor cu impact major asupra societăţii.
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Acest eveniment/material este realizat în cadrul proiectului „Fortificarea transparenței procesului decizional în Republica Moldova”, implementat de
Asociația Obştească „Asociația pentru Democrație Participativă” (ADEPT), susținut financiar de Fundația Est‐Europeană din resursele acordate de
Agenția Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei şi Agenția Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Fundației Eurasia. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul
de vedere al Fundației Est‐Europene, Fundației Eurasia, Sida/Asdi, DANIDA, USAID şi/sau Guvernului American.

