Cu privire la organizarea audientei
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova
Nr. 533 din 6 iunie 2005
(Monitorul Oficial, 10 iunie 2005, nr.80-82, p. II, art. 564)
Intru executarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la
petitionare si Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr. 46-II din 17
februarie 1997 "Privind asigurarea dreptului cetatenilor la petitionare",
Guvernul HOTARASTE:
1. Se stabileste ca audienta se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) la Guvernul Republicii Moldova:
dl Vasile TARLEV, Prim-ministru:
audienta cetatenilor - in prima si a patra zi de luni a lunii curente;
audienta reprezentantilor autoritatilor administratiei publice locale
- in a doua zi de luni a lunii curente;
audienta conducatorilor
intreprinderilor,
institutiilor
si
organizatiilor - in a treia zi de luni a lunii curente;
dna Zinaida GRECIANII - prim-viceprim-ministru - audienta cetatenilor
- in a doua zi de luni a lunii curente (introdus prin Hotarirea Guvernului
Nr.1234 din 30 noiembrie 2005);
dl Andrei STRATAN, viceprim-ministru - audienta cetatenilor - in a
doua zi de luni a lunii curente;
dl Valerian CRISTEA, viceprim-ministru - audienta cetatenilor - in
prima zi de luni a lunii curente.
Inscrierea solicitantilor
pentru
audienta
la
Prim-ministru,
prim-viceprim-ministru si viceprim-ministri se efectueaza de catre sectia
petitii si audienta, in temeiul demersului in scris si, dupa caz, de comun
acord
cu
consilierii
pe
domenii
si
conducatorii
autoritatilor
administratiei publice centrale si locale (in redactia Hotaririi Guvernului
Nr.1234 din 30 noiembrie 2005);
b) la ministere, alte autoritati administrative centrale:
conducatorii ministerelor si altor autoritati administrative centrale
- in prima si a treia zi de luni a lunii curente;
viceministrii si adjunctii conducatorilor autoritatilor administrative
centrale - in prima si a doua zi de luni a lunii curente;
c) presedintii raioanelor - in prima si a treia zi de luni a lunii
curente;
vicepresedintii raioanelor - in fiecare zi de luni a lunii curente;
d) la autoritatile administratiei publice de nivelul intii - in
fiecare zi de luni a lunii curente.
2. Conducatorii ministerelor si altor
autoritati
administrative
centrale si locale:
vor institui
un
control strict asupra evidentei si examinarii
petitiilor, precum si asupra respectarii programului de audiente ale
petitionarilor;
vor intreprinde masurile de rigoare pentru asigurarea respectarii
drepturilor legitime ale cetatenilor, conform Legii nr. 190-XIII din 19
iulie 1994 cu privire la petitionare;
vor lua sistematic in dezbatere rezultatele activitatii de examinare a
petitiilor si de primire a cetatenilor in audienta, prezentind Guvernului
informatia anuala, pina la 20 ianuarie a anului ce urmeaza dupa anul
gestionar.
3. Se abroga unele hotariri ale Guvernului, conform anexei.
PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV
Anexa

la Hotarirea Guvernului
nr. 533 din 6 iunie 2005
LISTA
hotaririlor Guvernului care se abroga
1. Hotarirea Guvernului nr. 461 din 15 iunie 2001 "Cu privire la
organizarea
audientei
cetatenilor" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr. 64-66, art. 498).
2. Hotarirea Guvernului nr. 655 din 27 mai 2002 "Cu privire la
modificarea si completarea Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 461
din 15 iunie 2001" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.
69-70, art. 747).
3. Punctul 2 din Hotarirea Guvernului nr. 204 din 4 martie 2004
"Privind modificarea, completarea si
abrogarea
unor
hotariri
ale
Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 45, art.
351).

