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"Ghidul de organizare a dezbaterilor publice în baza Legii nr. 52/2003" 
este parte a proiectului "Rigoare, eficacitate şi responsabilitate în 
implementarea Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică", realizat cu sprijinul financiar al Agenţiei 
pentru Strategii Guvernamentale prin programul "România transparentă". 
 

Academia de Advocacy mulţumeşte tuturor structurilor societăţii 
civile - patronate, sindicate, organizaţii neguvernamentale - şi 
instituţiilor publice care au participat activ prin depoziţii scrise şi 
verbale în cadrul exerciţiului de audiere publică "Creşterea calităţii 
dezbaterilor publice. Cum măsurăm utilitatea intervenţiei noastre 
pentru influenţarea/îmbunătăţirea deciziei publice?" 
 

De asemenea, mulţumim public tuturor actorilor - iniţiatori, 
experţi, martori, deponenţi, mass-media şi simpli cetăţeni - care 
au contribuit pe parcursul istoriei organizaţiei noastre la 
acumularea unei experienţe de bune practici în derularea celor 17 
audieri publice organizate de Academia de Advocacy. 
 

Procedura minimală de organizare a dezbaterilor publice îşi 
propune să pregătească cetăţenii şi autorităţile publice pentru 
dezbaterea priorităţilor de interes general, prin agregarea forţelor 
comunitare spre o creştere a calităţii acţiunii civice.  
 

Intenţionăm să aducem un plus de rigoare, în scopul creşterii 
calităţii deciziilor publice aflate sub incidenţa legii transparenţei 
decizionale, Legea 52/2003. 
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Toate drepturile sunt rezervate Academiei de Advocacy. Atât 
publicaţia, cât şi fragmente din ea nu pot fi reproduse fără 
permisiunea Academiei de Advocacy. 
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în această publicaţie aparţin Academiei de Advocacy şi nu reflectă cu 
exactitate poziţia oficială a finanţatorului. 



C u v â n t  î n a i n t e 
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Societatea civilă a dobândit, printr-un proces anevoios, două 
instrumente democratice: legea accesului la informaţiile de interes 
public şi cea a transparenţei decizionale în administraţia publică. Acestea 
permit accesul atât la rezultatul deciziilor anterioare ale instituţiilor 
publice, cât şi la procesul deliberativ legat de deciziile publice viitoare. 
Societatea civilă este provocată să le practice în mod perseverent, să îşi 
câştige dreptul la influenţarea constantă a deciziilor publice. 
Dar de ce să ne complicăm? Putem noi reacţiona? Putem noi schimba 
decizia? Putem noi propune variante mai puţin costisitoare? Suntem 
oare luaţi în seamă? Nu avem destule probleme acasă şi la serviciu? 
Avem noi Putere? 
Da, o avem. Dar trebuie să înţelegem că, în afară de familie şi serviciu, 
mai avem şi viaţa civică prin care ne valorificăm drepturile conferite de 
calitatea de cetăţeni şi contribuabili. Aici relaţionăm cu autoritatea publică. 
De câte ori nu ne surprinde spargerea unei străzi, tăierea unor copaci, 
eliminarea unor spaţii verzi sau construirea unui bloc într-un cartier de case? 
N-ar fi trebuit să fim întrebaţi sau consultaţi înainte? Poate am fi avut 
alte sugestii. Puterea noastră se manifestă prin activism şi intervenţie. 
Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică ne oferă 
şansa de a propune ce este convenabil pentru noi în orice proiect de act 
normativ al unei autorităţi publice, înainte de a se lua decizia. Ca 
asociaţie de locatari, de exemplu sau orice altă formă asociativă, putem 
cere autorităţii publice să organizeze o dezbatere publică în care să ne 
prezentăm opinia, clar şi la obiect. Aceasta este obligată să organizeze 
evenimentul. Aşadar, să exersăm ceea ce deja am câştigat, liberul 
acces la informaţia publică şi să intervenim în dezbaterile publice. 
Puterea noastră stă în informaţie şi implicare! 

Radu Nicosevici 
Preşedinte 

Academia de Advocacy 

În toate acţiunile sale, Academia de Advocacy a împărtăşit experienţe, 
a oferit seturi de recomandări practice care, dincolo de legi şi 
regulamente, să sprijine materializarea bunelor intenţii ale părţilor 
implicate pentru dinamizarea procesului democratic. 
Am parcurs paşi semnificativi într-un climat care încă îşi decantează noi 
repere, cu încrederea că efortul nostru nu este în zadar. 
Am încercat să inoculăm ideea că "omul sfinţeşte locul", că "dacă vrem 
se poate", că este la îndemâna noastră să producem transformarea, 
indiferent de ce parte a baricadei ne situăm. 
Am constatat că există libertatea de a alege, că numai cu consecvenţă 
şi tenacitate putem provoca schimbarea de atitudine şi, implicit, 
atingerea unor scopuri legitime. 
Participarea democratică la viaţa publică, în afara ritualului electoral, 
înseamnă să ne comunicăm reciproc reuşitele şi eşecurile în dialogul cu 
autorităţile publice, să învăţăm să ne formulăm şi să ne susţinem 
opiniile. Numai absenţii nu au dreptate! 

Corina Dragomirescu 
Manager de proiect 

Academia de Advocacy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
M i s i u n e  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Influenţăm politicile publice în favoarea grupurilor de interese. 
Misiunea Asociaţiei Academia de Advocacy este de a crea o 
instituţie model dedicată: (1)_promovării excelenţei profesionale în 
aplicarea practicilor avansate de advocacy, (2)_întăririi participării 
societăţii civile la dezvoltarea politicilor publice şi (3)_dezvoltării continue 
a politicilor întreprinderilor private. Asociaţia Academia de Advocacy 
este bazată pe un proiect-pilot implementat de cinci organizaţii 
neguvernamentale timişorene cu asistenţa financiară a USAID prin 
Center for International Private Enterprise. Bazele asociaţiei au fost 
puse în 2002, asociaţia fiind integral operaţională de la începutul 
anului 2003. 
 
V a l o r i  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Academia de Advocacy susţine şi aplică, în toate acţiunile şi 
iniţiativele sale, valorile spiritului antreprenorial şi ale liberei iniţiative. 
Orice resursă utilizată în demersurile sale trebuie să genereze 
valoare adăugată şi impact, să contribuie la progres, evoluţie şi 
creşterea calităţii vieţii. Academia de Advocacy promovează asistenţa 
tehnică şi tehnicile profesionale de advocacy pentru orice grup 
interesat al societăţii civile cu onestitate, demnitate, respect reciproc, 
transparenţă şi responsabilitate socială, în scopul consolidării 
sistemului de democraţie participativă la care a aderat. 
  
P r o g r a m e  d e r u l a t e   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
█ Training în advocacy şi politici publice 
De la înfiinţare şi până în prezent, Academia de Advocacy a derulat 
constant instruiri vocaţionale destinate mediului asociativ din România, 
Bulgaria, Moldova, Serbia, Bosnia Herţegovina, Croaţia, Armenia. 
Domeniile de instruire sunt legate de întărirea democraţiei participative 
prin intervenţia societăţii civile în procesul decizional public. Au fost 
livrate module de instruire în advocacy, analiza părţilor implicate, 
construirea coaliţiilor, comunicare în advocacy, comunicarea cu mass 
media, public speaking, formularea documentului de poziţie al 
organizaţiei, surse şi tehnici de documentare, tehnici de monitorizare, 



elaborarea şi implementarea campaniilor de advocacy. Au fost 
inventariaţi peste 600 de participanţi, reprezentanţi de ONG-uri. 
Academia de Advocacy a semnat în anul 2004 un parteneriat cu 
Universitatea de Vest din Timişoara, împreună cu care derulează 
master-ul "Politici publice şi advocacy" cu o durată de studii de doi ani. 
În prezent, a 4-a generaţie de studenţi deprinde tehnicile de advocacy la 
acest master. 
 
█ Cercetare / documentare / analize diagnostic pentru 

influenţarea deciziei publice 
Academia de Advocacy a livrat şi oferă grupurilor societăţii civile 
interesate activităţi de cercetare documentare pe tematici de influenţare 
legislativă, atât în cadrul proiectelor derulate, cât şi prin contracte cu 
operatori privaţi. A efectuat documente de poziţie a grupurilor interesate 
pe diverse domenii de interes. Rezultatul obţinut a generat modificări 
legislative conform aşteptărilor grupurilor interesate. 
 
█ Consultări publice structurate. Audieri publice 
Academia de Advocacy a fost şi rămâne un promotor al unui cadru 
riguros de consultări publice ale decidenţilor publici în raport cu 
beneficiarii (părţile afectate) de actele normative. A promovat sistematic 
procedurile de audieri publice, începând cu anul 2003, când a organizat 
prima audiere publică pe tema "Cum reglementăm legea lobby-ului în 
România", reluată în anul 2006. De atunci, din iniţiativă proprie, la 
cererea organizaţiilor societăţii civile sau a structurilor guvernamentale 
(Guvernul Tăriceanu - Taxa de poluare), structurilor ministeriale 
(Ministerul Justiţiei - Legea societăţilor comerciale) sau la cererea 
Camerei Deputaţilor (legile securităţii naţionale, Legea lustraţiei, Legea 
patronatelor etc.), a organizat peste 12 audieri publice de impact 
naţional şi peste 20 de audieri publice cu impact local şi regional. Toate 
rapoartele rezultate fie au condus la influenţarea deciziei publice în 
favoarea grupurilor societăţii civile, fie au determinat amânarea unei 
decizii pentru aprofundarea subiectului. 
 
█ Monitorizarea activităţii parlamentare 
Academia de Advocacy a elaborat o metodologie şi a efectuat activităţi 
de monitorizare a activităţii parlamentare începând cu anul 2004. 
Rapoartele sale de monitorizare au fost mediatizate şi au avut ca impact 
responsabilizarea oficialilor aleşi în Parlament. Toate rapoartele se 
regăsesc pe website-ul organizaţiei, www.advocacy.ro 
 
█ Campanii de advocacy şi/sau asistenţă tehnică în 

campanii de advocacy 
Academia de Advocacy a derulat campanii de advocacy în favoarea 
grupurilor interesate ale societăţii civile româneşti. Cele mai cunoscute 
sunt legate de mediul de afaceri pe teme precum Codul muncii, Codul 
fiscal, Legea leasing-ului, Legea farmaciei etc. În plus, a asistat grupuri 
interesate să elaboreze propriile campanii de advocacy şi le-a sprijinit în 
implementare. 



 

 

 
 
Rigoare, eficacitate şi responsabilitate în implementarea L52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică 
-  s c u r t ă  p r e z e n t a r e  -  

 
Academia de Advocacy susţine cu tenacitate principiile democraţiei 
participative, în care orice cetăţean îşi poate exprima opinia cu privire la 
un act normativ care îi poate afecta viaţa cotidiană. Acest proces se 
bazează pe cetăţeanul educat şi informat, cu acces liber la informaţia 
publică, cu opinii şi argumente care îi permit să participe activ la viaţa 
publică a societăţii. Cetăţeanul poate critica argumentat politici imprudente 
şi poate veni cu soluţii concrete pe probleme cu care se confruntă 
comunitatea la un moment dat. Dar toate aceste provocări pentru 
cetăţeanul de azi al României nu pot avea loc oricum şi oriunde. Cadrul 
legislativ concret pentru accesul liber la informaţia publică (L544/2001) 
şi pentru dezbateri publice (L52/2003) este deja funcţional. 

Societatea civilă a efectuat paşi importanţi în a-şi defini şi face cunoscute 
priorităţile legislative în faţa decidenţilor. Grupurile de interese, asociaţiile de 
afaceri s-au consolidat şi s-au maturizat. Deşi au învăţat tehnici de influenţare 
legislativă şi modalităţi operaţionale de a-şi exprima opiniile, sunt încă 
nesiguri şi confuzi asupra cadrului prin care să-şi facă ascultate amendamentele. 

La nivelul autorităţilor publice sunt semnalate următoarele deficienţe: 
▄▄inexistenţa unei practici riguroase de consultare publică; 
▄▄lipsa de know-how în materie de organizare a consultărilor publice. 

Studiile de caz colectate de Academia de Advocacy evidenţiază că 
transparentizarea procesului decizional este departe de a fi în parametrii 
optimi. Autorităţile publice rămân reticente în a organiza dezbateri publice 
deoarece nu au încredere că vor colecta opinii de substanţă de la 
cetăţeni pentru îmbunătăţirea deciziei publice. Pe de altă parte, cetăţenii 
nu consideră că merită să se implice în procesul decizional deoarece nu 
cred că opinia lor contează. 

O cauză majoră a acestei fracturi de comunicare poate fi lipsa unei 
proceduri minimale unitare de consultare publică pe care autorităţile 
publice să o aplice în dezbaterile publice ale actelor lor normative. 

Academia de Advocacy îşi propune să vină în sprijinul autorităţilor 
publice şi a cetăţenilor din România, prin promovarea unor proceduri 
minimale unitare de consultare publică, pentru eficientizarea dezbaterilor 
publice organizate în baza legii transparenţei decizionale (L52/2003). 

Printr-o procedură de consultare publică riguroasă, în care toate părţile 
implicate îşi descoperă avantajele, se minimizează costurile publice şi se 
maximizează beneficiile deciziei publice. 
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Pentru a atinge acest deziderat, Academia de Advocacy a efectuat o 
cercetare naţională, la nivelul autorităţilor publice, în vederea inventarierii 
şi procesării regulamentelor existente de consultare publică şi a realizat 
o analiză comparativă a standardelor şi procedurilor existente la nivel 
european. Pe baza celor două studii şi a experienţei organizaţiei va  propune 
o procedură minimală de consultare publică, aplicabilă în România. 
Această propunere va fi supusă dezbaterii publice la nivel naţional, spre 
a fi amendată şi îmbunătăţită. Rezultatul obţinut va fi înaintat spre analiză 
Agenţiei de Strategii Guvernamentale, nu mai târziu de 30 noiembrie 2009. 
ASG va elabora o propunere de act normativ spre aprobarea Guvernului 
pentru a fi pusă în aplicare de autorităţile publice în viitorul apropiat. 

Prin acest demers, Academia de Advocacy îşi aduce contribuţia şi 
creează suportul pentru o "piaţă a ideilor" unde oamenii fac schimb de 
opinii cu privire la orice tip de problemă publică. 
 
A v a n t a je  p e n t r u  a u t o r i tăţ i le  p u b l i c e :  
▄▄Decidenţii politici sunt în contact direct cu alegătorii, prin procesul de 

consultare publică a principalelor proiecte de acte normative; 
▄▄Decidenţii politici beneficiază de expertiză voluntară şi studii de caz 

provenite din societatea civilă; 
▄▄Decidenţii politici pot prelua direct gradul de asimilare şi de acceptare al 

societăţii civile cu privire la proiectele de acte normative care sunt mai puţin 
prietenoase; 

▄▄Prin mecanismele de consultare publică, procesul legislativ va fi puternic 
mediatizat, conducând la îmbunătăţirea imaginii autorităţii publice; 

▄▄Diminuarea traficului de influenţă, prin exprimarea publică a intereselor 
diferitelor părţi interesate; 

▄▄Cetăţeanul va avea convingerea că participă direct la procesul legislativ, 
conducând la un capital de imagine pentru decidenţii politici. 

 
A v a n t a je le  s o c ie tăţ i i  c i v i le :  
▄▄Mecanismele de consultare publică structurată oferă posibilitatea grupurilor 

afectate de proiectul de act normativ să-şi exprime poziţia, să-şi formuleze 
public amendamentele şi să argumenteze în mod expert opiniile; 

▄▄Societatea civilă se va simţi parte a procesului de decizie publică şi va 
accepta mult mai uşor compromisul; 

▄▄Societatea civilă nu-şi va mai putea exprima nemulţumirea faţă de un proiect 
de act normativ aprobat, dacă a avut şansa să-şi exprime punctul de vedere; 

▄▄Societatea civilă se va responsabiliza cu privire la procesul de decizie 
publică, fără a mai căuta posibilităţi opace de influenţare a proiectelor de 
acte normative. 

 
A v a n t a j e l e  u n e i  p r o c e d u r i  m i n i m a l e  u n i t a re  d e  c o n s u lt a r e  p u b l ică :  
▄▄Oferă o platformă transparentă de exprimare a opiniilor oricărui cetăţean 

interesat de un proiect de act normativ, având nevoie doar de existenţa unei 
căsuţe electronice de mesaje; 

▄▄Asigură implicarea largă a experţilor privaţi şi publici în a-şi aduce contribuţia 
profesională în tematica abordată de proiectul de act normativ; 

▄▄Oferă posibilitatea colectării extinse şi voluntare a opiniilor legate de un 
proiect de act normativ, ca bază aprofundată de analiză pentru decizia publică; 

▄▄Oferă posibilitatea mass mediei de ridicare a standardelor emisiunilor 
economice, sociale şi politice, cu resurse informaţionale consistente; 

▄▄Oferă resurse informaţionale consistente cercetătorilor şi experţilor din 
diverse domenii; 

▄▄Asigură acumularea unui număr larg de opinii într-un timp scurt şi operativ; 
▄▄Asigură rapoarte sinteză pentru decizia publică şi alte structuri interesate, 

inclusiv cele internaţionale. 
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Consultarea publică ,  un proces avantajos 
pentru toţi  participanţii!  

 
 
 
 
 
 
Acum 20 de ani am decis să ne schimbăm sistemul de guvernare. 
Am ales sistemul democratic participativ, o formă de guvernământ 
a cărei putere este bazată pe alegeri libere. 
Prin prisma politică, democraţia contemporană este interpretată 
ca un sistem de guvernare în care liderii politici sunt aleşi periodic 
de către popor, prin alegeri libere. 
 

Cetăţenii au posibilitatea de a alege între diferiţi candidaţi şi între 
partidele care vor acces la Putere. 
Cetăţenii îşi pot critica şi înlocui reprezentanţii aleşi de ei dacă 
aceştia nu produc performanţele aşteptate. 
Cetăţenii sunt suverani şi guvernarea se bazează pe voinţa 
populară. 
Oficialii aleşi, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, trebuie să-l 
asculte pe cetăţean şi trebuie să răspundă nevoilor acestuia. 
Regula majorităţii este deseori descrisă ca o caracteristică 
esenţială a democraţiei, dar fără o guvernare responsabilă este 
posibil ca drepturile minorităţilor să fie abuzate de tirania 
majorităţii şi invers. 
 



 

 
 

2                                                                   A C A D E M I A  D E  A D V O C A C Y  

De aceea, democraţia depinde foarte mult de nivelul de educaţie 
al cetăţeanului. Prin accesul la cunoaştere, informaţia procesată şi 
analizată devine putere. 
Accesul cetăţeanului la informaţia publica îl îndreptăţeşte pe 
acesta în demersul său de a participa, după puterile şi priceperea 
proprie, la viaţa publică, de a interveni activ în procesul de 
elaborare a deciziei publice. 
Toţi cetăţenii au dreptul individual la formularea şi exprimarea 
unei opinii în adunări publice. 
Democraţiile avansate, societăţile cu adevărat libere creează în 
acest fel "o piaţă a ideilor" unde cetăţenii fac schimb de opinii pe 
teme de interes public. 
 

Reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor au evident dreptul de a lua 
decizii în numele acestora, la nivelul la care au fost validaţi prin vot. 
Cum pot lua aceste decizii? Singuri, pe baza dialogurilor şi 
negocierilor între partide, pe baza solicitării opiniilor experţilor, 
prin intermediul consultărilor publice cu cetăţenii. 
 

Fără a elimina dreptul individual al reprezentanţilor aleşi de a lua 
decizii pe cont propriu, cea mai avantajoasă formulă în relaţia cu 
cetăţenii rămâne consultarea publică. 
De ce? Pentru că, prin această metodă, decidentul politic poate 
măsura gradul de acceptare al cetăţenilor pentru propunerea sa de 
act normativ, poate primi soluţii sau corecţii utile, poate oferi 
explicaţii şi argumente pentru nevoia de reglementare. 
 
 
 
A v a n t a je le  părţ i l o r  i mp l i c a t e  în  p r o c e s  
 
A. Avantajele decidenţilor politici: 

»»Decidenţii politici sunt în contact direct cu alegătorii, prin 
consultarea publică pe marginea principalelor proiecte de legi; 

»»Decidenţii politici beneficiază de expertiza voluntară şi studiile 
de caz provenite din societatea civilă; 

»»Decidenţii politici pot prelua direct gradul de asimilare şi de 
acceptare al societăţii civile cu privire la proiectele de acte 
normative mai puţin prietenoase; 
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»»Prin mecanismele de consultare publică, procesul legislativ va fi 
puternic mediatizat, conducând la îmbunătăţirea imaginii 
autorităţii publice; 

»»Diminuarea traficului de influenţă, prin exprimarea transparentă 
a intereselor diferitelor părţi interesate; 

»»Cetăţeanul va avea convingerea că participă direct la procesul 
decizional, ceea ce va conduce la acumularea unui capital de 
imagine pentru decidenţii politici. 

 
B. Avantajele societăţii civile: 

»»Mecanismele de consultare publică le oferă grupurilor afectate 
de proiectul de lege posibilitatea să-şi exprime susţinerea, să-şi 
formuleze amendamentele şi să-şi argumenteze în mod expert 
opiniile; 

»»Societatea civilă se va simţi parte a procesului legislativ şi va 
accepta mult mai uşor compromisul; 

»»Societatea civilă nu-şi va mai putea exprima nemulţumirea faţă 
de un proiect de lege aprobat, dacă a avut şansa să-şi exprime 
punctul de vedere; 

»»Societatea civilă se va responsabiliza cu privire la procesul 
legislativ, fără a mai căuta posibilităţi opace de influenţare a 
proiectelor de legi. 

 
C. Avantajele procesului de consultare publică: 

»»Oferă oricărui cetăţean interesat de un proiect de act normativ 
o platformă transparentă de exprimare a opiniilor; 

»»Asigură implicarea largă a experţilor privaţi şi publici în a-şi 
aduce contribuţia profesională pe domeniul proiectului de lege; 

»»Oferă cadrul pentru colecţionarea cuprinzătoare şi voluntară a 
opiniilor legate de un proiect de act normativ, ca bază de analiză 
în comisiile de specialitate şi forurile deliberative decidente; 

»»Oferă posibilitatea mass mediei de a-şi ridica standardele 
materialelor economico-politice cu resurse informaţionale 
consistente; 

»»Oferă resurse informaţionale consistente cercetătorilor experţi 
pe diverse domenii; 

»»Asigură acumularea unui număr larg de opinii în timp scurt şi 
operativ; 

»»Asigură sinteze pentru comisiile de specialitate, pentru alte 
foruri decidente deliberative şi alte structuri interesate, inclusiv 
cele internaţionale. 
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T i p u r i  d e  c o n s u l t a r i  p u b l i c e  
 
Fără a intra în detalii, în funcţie de etapa de procesare a soluţiei 
propuse spre reglementare şi de complexitatea temei supuse 
dezbaterii, se pot evidenţia mai multe tipuri de consultări publice: 
 
a) Întâlniri publice 

Acest tip de consultări este recomandat a se utiliza în fazele 
incipiente de identificare a unei soluţii de reglementare pentru o 
problemă publică. 
Administraţiile publice pot invita profesionişti, experţi 
independenţi, reprezentanţi ai societăţii civile afectaţi de problema 
publică în scopul investigării şi identificării unei soluţii adecvate 
pentru problema publică. 
Invitaţiile sunt efectuate pe baza structurării unei liste scurte de 
profesionişti, pentru a avea un dialog eficient, într-un limbaj de 
specialitate adecvat, cunoscut de părţi. 
Dezavantajul major al acestor întâlniri este lipsa unor "urme" 
concrete ale demersului, a unui proces verbal în care s-au 
înregistrat contribuţiile participanţilor. Nu se constituie "memoria" 
procesului de elaborare a actului normativ. 
 
b) Consultări publice on line 

Acest tip de consultări publice este cel mai des folosit de 
autorităţile publice. 
Ele postează pe site actul normativ, aşteptând intervenţiile 
cetăţenilor sub formă de mesaje electronice postate în cadrul unor 
forumuri tip internet. 
Nu sunt postate nişte minime instrucţiuni de formulare a opiniei, 
nu sunt prezentate asigurări asupra modului în care opiniile 
transmise vor fi procesate. 
Se generează un sistem de "gaură neagră" în care participanţii îşi 
exprimă mai mult nemulţumirile, aduc critici generale, dar 
nicidecum nu îşi aduc contribuţia la îmbunătăţirea proiectului de 
act normativ. 
Utilizarea acestui tip de consultare publică poate avea eficienţă 
dacă se vor posta, pe lângă proiectul de act normativ şi alte 
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informaţii care să sprijine cetăţeanul în a-şi formula opinia la 
obiect. 
Dezavantajul major al acestui tip de consultare publică este că la 
expirarea perioadei în care proiectul de act normativ a fost supus 
dezbaterilor publice, niciun participant nu ştie dacă intervenţia lui 
a fost folositoare legiuitorului. 
 
c) Dezbateri publice 

Acest tip de consultări este recomandat a se utiliza în fazele 
aproape finalizate ale elaborării actului normativ. Atunci când au 
fost elaborate studii, analize comparative de soluţii, analize cost-
beneficiu, studii de impact. 
Administraţiile publice pot deschide procesul de consultare 
publică, lărgind dialogul de la profesionişti şi experţi către un 
public avizat, dar mult mai larg. 
Este indicat a se invita reprezentanţii tuturor părţilor societăţii 
civile care sunt afectate de problema pusă în discuţie. 
Se recomandă a li se pune la dispoziţie toate cercetările, studiile 
deja efectuate de autoritatea publică, pentru a evita redundanţele 
şi pentru a sprijini participanţii în a-şi formula o opinie la obiect. 
Dezavantajul major al acestui tip de consultare publică este că 
participanţii nu îşi pot măsura contribuţiile la procesul de 
elaborare a proiectului de act normativ pentru că nu se elaborează 
o minută care să reflecte sintetic propunerile colectate în urma 
dezbaterii publice. 
 
d) Consultări publice structurate 

Acest tip de consultare publică este recomandat a fi utilizat în 
momentul când actul normativ este pregătit în forma sa juridică. 
Atunci când se doresc finisări de nuanţă ale propunerii de act 
normativ, înainte de a intra în forurile deliberative ale autorităţii 
publice. 
Reprezentanţii societăţii civile afectaţi de problema publică sunt 
invitaţi să intervină pe corpul propunerii de act normativ, cu 
modificări pe articole, cu motivaţiile aferente. 
Dezavantajul major al acestui tip de consultare publică este că nu 
sunt efectuate sinteze structurate ale amendamentelor, nu sunt 
făcute publice astfel încât participanţii la proces să poată verifica 
în ce mod şi-au adus contribuţia la îmbunătăţirea propunerii de act 
normativ. 
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e) Audieri publice 

Acest tip de consultare publică aduce un plus de rigoare 
procesului de consultare publică. Este un proces transparent care 
asigură intervenţia cetăţeanului prin infrastructură internet, 
eliminând bariere geografice. 
Organizatorul pregăteşte o motivaţie a demersului, pune la 
dispoziţie note bibliografice asupra subiectului şi obligă cetăţenii 
interesaţi să-şi exprime opinia în scris, concis, într-un număr 
limitat de pagini, raportat la întrebările puse în motivaţie. 
Toată colecţia de opinii este sistematizată de o comisie de experţi 
ulterior evenimentului, care în plus extrage concluzii şi 
recomandări pentru decidenţii politici. 
Această sinteză este prezentată public într-o conferinţă de presă 
ulterioară evenimentului, este pusă la dispoziţia decidenţilor 
politici şi este transmisă participanţilor la proces. 
Toate documentele sunt postate pe site, de la motivaţie, opinii 
colectate scrise şi verbale, sinteza rezultată şi notele bibiografice, 
creându-se în acest fel memoria procesului de consultare pe tema 
pusă în discuţie. 
Este recomandat a fi utilizată de către autorităţile publice, mai 
ales când sunt puse în situaţia de a reglementa o problemă 
sensibilă, care ar nemulţumi o mare parte dintre cetăţeni. 

*  *  * 

Creşterea calităţii deciziilor publice în sistemul de democraţie 
participativă nu poate ocoli procesul consultărilor publice. 
Toţi actorii societăţii trebuie implicaţi în acest proces. Pentru aceasta, 
decidenţii politici vor trebui să îşi descopere avantajele generate 
de trasparenţă procesului decizional. 
De asemenea, funcţionarii publici vor trebui să descopere 
avantajele consultărilor publice pentru munca lor cotidiană, să îşi 
profesionalizeze organizarea acestora în funcţie de etapă şi de 
obiectivul pe care doresc să îl atingă. 
 

Cetăţenii şi formele structurate ale societăţii civile trebuie să 
înţeleagă că o parte din viaţa lor cotidiană trebuie dăruită intervenţiilor 
civice, iar pentru aceasta trebuie să se informeze şi să înveţe să-şi 
formuleze o opinie publică. 
Numai în acest fel, din aproape în aproape, va creşte calitatea şi 
stabilitatea deciziilor publice, în serviciul cetăţenilor. 
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Procedura uniformă  minimală  de consultări publice 
 
 
 
 
 
 
Iniţiator: Academia de Advocacy 
Îndrumar pentru organizarea dezbaterilor publice în aplicarea Legii 
privind transparenţa decizională în administraţia publică (Legea 52/2003) 

 
Instituţiile care au obligaţia de a respecta legea transparenţei 
decizionale: 
»»Ministerele şi agenţiile guvernamentale; 
»»Autorităţile administrative autonome; 
»»Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 
»»Consiliile judeţene şi locale; 
»»Primăriile (primarii) 
»»Serviciile publice de interes judeţean sau local 
Sursa: Manualul transparenţei în administraţia publică - Guvernul României. 
Agenţia de Strategii Guvernamentale 

 
 
D e f i n i r e a  t e r m e n i l o r  
 
În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel 
(conform Legii 52/2003, art. 3): 
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a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, 
cu aplicabilitate generală; 
b) luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile 
publice; 
c) elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui 
proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; 
d) recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau 
opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile 
publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a 
deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative; 
e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei 
publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele 
de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor 
administrative şi la minutele şedinţelor publice; 
f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, 
patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică; 
g) minuta - documentul scris în care se consemnează în rezumat 
punctele de vedere exprimate de participanţii la o şedinţă, precum 
şi rezultatul dezbaterilor; 
h) ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea 
participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat 
faţă de subiectul şedinţei; 
i) şedinţa publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice şi la care are acces orice persoană 
interesată. 
 
Minuta este documentul redactat de specialiştii iniţiatorului sau 
experţi atraşi care sintetizează recomandările colectate în procesul 
de consultare publică. Documentul va cuprinde: 
1._date cantitative asupra numărului de participanţi care au 
efectuat recomandări, provenienţa cantitativă a acestora (număr 
organizaţii neguvernamentale, număr cetăţeni, număr reprezentanţi 
universităţi, instituţii publice, think thank-uri etc); 
2._date calitative care structurează şi cataloghează recomandările 
colectate; 
3._concluzii rezultate şi recomandări pentru decidenţi. 
 
Coordonarea dezbaterilor publice a tuturor proiectelor de acte 
normative aflate sub incidenţa legii transparenţei este realizată de 
persoana desemnată a fi responsabilă de aplicarea L52/2003 în 
cadrul instituţiei respective, în colaborare cu reprezentantul 
desemnat pentru relaţia cu societatea civilă. 
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E t a p e le  p ro c e du r i i  m i n i m a l e  de  c o n s u lt a r e  p u b l ică  
 
 
A. Etapa preparatorie. Planificarea 

 
Are drept start momentul în care s-a luat decizia de investigare a 
problemei (elaborare de studii şi analize) şi/sau de elaborare a 
proiectului de act normativ. 
 

1._Elaborarea motivaţiei/notei de fundamentare. Proiectele de acte 
normative elaborate de departamentele/direcţiile/compartimentele 
de resort trebuie însoţite de o expunere de motive şi/sau referat 
de specialitate. Se vor adăuga rezultatele studiilor de impact şi 
analizelor cost - beneficiu, după caz, în conformitate şi cu 
reglementările specifice din H.G. nr.1361/2006. 
 

2._Cuprinsul indicativ. Expunerea de motive trebuie să exprime: 
a._Problema/nevoia publică identificată spre a fi reglementată, cu 
indicarea surselor de documentare care sprijină identificarea acesteia; 
b._Grupurile de cetăţeni afectaţi; 
c._Justificarea reglementării; 
d._Corelarea cu alte reglementări/politici publice; 
e._Soluţiile alternative identificate (local, regional, transfrontalier, 
în alte ţări); 
f._Soluţia propusă; 
g._Argumentarea soluţiei propuse; 
h._Costurile de implementare, eventual limitele de încadrare a 
acestora. Beneficiile estimate, pe cât posibil, într-o formă 
cuantificabilă. 
Expunerea de motive trebuie să fie clară, concisă, într-un limbaj 
accesibil cetăţenilor cu educaţie medie. 
 

3._Stabilirea grupurilor ţintă. Identificarea grupurilor de cetăţeni 
afectate pozitiv/negativ de propunerea de act normativ şi a altor 
tipuri de părţi interesate (persoane juridice, inclusiv autorităţi 
publice implicate în implementarea actului normativ), ţinând cont 
şi de reglementările specifice din H.G. nr.1361/2006. Crearea 
bazei de date de contacte. 
 

4._Perioada alocată consultării. Stabilirea perioadei dedicate 
consultării publice. 
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5._Metodologia colectării recomandărilor: Stabilirea modului de 
colectare a recomandărilor cetăţenilor şi organizaţiilor consultate, 
adecvată grupurilor ţintă identificate: 
a._în scris: format, număr de pagini, îndrumar de formulare a 
recomandării, mod de transmitere a recomandării (adresa electronică, 
fax, poştă, registratură etc.); 
b._verbal: locaţia evenimentului, înregistrare audio sau înregistrare 
video, minute alocate, mod de înregistrare, acces la microfon etc. 
 

6._Metodologia de acces la informaţiile necesare documentării: 
Stabilirea informaţiilor de context necesare pentru facilitarea 
formulării unei recomandări documentate, inclusiv note 
bibliografice, a locului şi a modului în care pot fi accesate de 
publicul interesat (ex: site-ul instituţiei, la sediul instituţiei etc). 
 

7._Stabilirea modului de comunicare / avertizare a demarării 
procesului de consultare publică. Stabilirea canalelor optime de 
comunicare a procesului de consultare publică adecvate grupurilor 
ţintă identificate şi a metodologiei de desfăşurare a acestuia. 
 

8._Primirea şi înregistrarea contribuţiilor de la părţile interesate: 
Stabilirea modului de colectare a recomandărilor generate de pro-
cesul de consultare publică, adaptată grupurilor ţintă identificate. 
 

9._Înregistrarea participanţilor: Stabililirea / indicarea modului de 
înregistrare a participanţilor la proces. 
 

10._Arhivarea informaţiilor: Stabilirea modului de depozitare/ 
arhivare a informaţiilor spre a fi accesate de publicul interesat şi 
precizarea condiţiilor (cum, unde, când) de accesare a acestora de 
către public. 
 
 
B. Desfăşurarea procesului de consultare publică 
 

11._Publicitate şi transparenţă: Anunţul public al temei supuse 
consultării publice se va efectua prin mass media (cu respectarea 
prevederilor legale privind achiziţia de publicitate), pe site-ul instituţiei, 
la sediul acesteia şi prin canalele stabilite în etapa preparatorie 
(punctul 8) cu detalierea posibilităţilor de acces la informaţia necesară 
formulării recomandărilor şi a tipului acesteia (verbală / în scris). 
 

12._Logistica organizării întâlnirilor de dezbatere publică. La solicitarea 
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate 
publică (art. 6, alin. 7 din Legea 52/2003), precum şi la iniţiativa 
instituţiei iniţiatoare, se va organiza o întâlnire de dezbatere publică. 
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»»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii 
va hotări locul, data şi ora, de aşa manieră încât grupurile ţintă să 
poată participa fără să îşi afecteze propriile activităţi profesionale 
cotidiene şi ţinând cont şi de timpul legal de muncă prevăzut 
pentru personalul instituţiilor publice organizatoare; 
»»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii 

va anunţa publicul ţintă prin mass media, site-ul propriu, la sediul 
propriu şi alte canale optime de comunicare, cu cel puţin 3 zile 
înainte de desfăşurarea dezbaterii publice 
»»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii 

va afişa pe site-ul propriu şi la sediul propriu toate informaţiile 
necesare formulării recomandărilor şi metodologia de colectare a 
acestora, modul de înscriere la cuvânt, timpul alocat şi alte detalii 
de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la 
exprimare al oricărui participant. 
»»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii 

va asigura tehnologia necesară înregistrării audio şi / sau video a 
recomandărilor, în timpul dezbaterii publice, cu posibilitatea 
ulterioară de extragere/sintetizare a informaţiilor în stenogramă. 
»»»Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi 

solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat sintetic recomandările. 
»»»La încheierea dezbaterii publice, participanţii vor fi informaţi 

asupra datei calendaristice când li se va asigura accesul la minuta 
rezultată în urma acestui proces de consultare, a versiunii 
îmbunătăţite a proiectului de act normativ sau a motivelor pentru 
care nu a fost elaborată o versiune modificată.  
»»»La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul 

proiectului de act normativ, specialişti din cadrul instituţiei şi / sau 
atraşi care au participat la elaborarea expunerii de motive şi a 
proiectului de act normativ. 
 
 
C. Etapa post consultare publică. Evaluare 

 
13._Minuta: Iniţiatorul proiectului de act normativ împreună cu 
specialiştii proprii şi / sau atraşi va întocmi o minută a consultării 
publice sau, după caz, a dezbaterii publice. Minuta va conţine un 
capitol de concluzii şi recomandări pentru forurile decidente. 
Minuta va fi disponibilă la sediul instituţiei şi va fi postată pe site-ul 
acesteia, alături de stenograma recomandărilor verbale (dacă e 
cazul), a recomandărilor scrise şi de lista participanţilor care au 
contribuit cu opinii în procesul de consultare publică. 
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14._Valorificarea consultării publice. Informarea decidenţilor cu 
privire la rezultatele consultării: Proiectul de act normativ împreună 
cu documentele însoţitoare şi minuta consultării publice vor fi 
accesibile public pe întreg parcursul procesului de dezbatere şi 
decizie. În cazul în care vor avea loc dezbateri publice succesive pe 
aceeaşi tematică, toate minutele şi documentele adiţionale vor fi 
postate pe site-ul instituţiei şi se vor afla la sediul instituţiei, 
pentru constituirea "memoriei organizaţionale" de soluţionare a 
problemei publice identificate iniţial. 
 

15._Recunoaşterea contribuţiei părţilor interesate în procesul de 
consultare publică: Participanţii la procesul de consultare publică 
vor fi informaţi cu privire la decizia finală şi la modul în care 
recomandările făcute de părţile interesate au fost valorificate pe 
parcursul procesului. 
 

16._Avertizarea / informarea publicului larg asupra rezultatelor 
generate de consultarea publică şi valorificarea acestora. Se va 
redacta un comunicat de presă sau se va organiza o conferinţă de 
presă pentru a aduce la cunoştinţa opiniei publice / publicului larg 
concluziile şi recomandările rezultate în urma consultării publice 
organizate, cum pot fi accesate public aceste recomandări, modul 
cum au fost ele valorificate de decident în îmbunătăţirea proiectului 
de act normativ, precum şi, după caz, justificarea renunţării la unele 
recomandări de către decidenţi. 
 

17._Controlul administrativ asupra respectării cerinţelor minimale 
din Legea 52/2003. Ţinând cont de autoritatea ierarhic superioară, 
care poate exercita controlul administrativ, se recomandă 
adoptarea unui instrument standard de control managerial, cum 
este Îndrumarul de conformitate referitor la respectarea 
procedurilor stabilite prin Legea 52/2003 a cărui structură este 
sugerată în continuare. Totodată, acest îndrumar poate reprezenta 
un instrument util de control intern şi de sintetizare a informaţiilor 
în vederea unei comunicări externe eficiente şi acurate. De 
asemenea, propunem în cele ce urmează şi o Schiţă de planificare 
în timp a adoptării unui act normativ care intră sub incidenţa Legii 
52/2003. 
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Îndrumar de conformitate 
referitor la respectarea procedurilor stabilite prin Legea 52/2003 
p r i v i n d  t r a n s p a r e n ţa  d e c i z i o n a lă  î n  a d m i n i s t r a ţ i a  p u b l i că 
 
 
 
 
 
[denumirea actului normativ]           [emitent] 
 
A. Motivele neaplicării procedurii de participare la elaborarea 
actelor normative 
»»informaţii clasificate 

[se face referire la tipul informaţiilor şi la temeiul clasificării] 
»»activităţi comerciale sau financiare 

[se menţionează efectul pe care publicitatea l-ar fi avut asupra 
principiului concurenţei loiale] 

»»protecţia datelor personale 
[se face referire la categoria de persoane şi la temeiul protejării 
datelor] 

 

B. Motivele neaplicării procedurii de participare la elaborarea 
actelor normative 
»»circumstanţele excepţionale 
»»soluţiile imediate care se impun 
»»atingerea adusă interesului public 

[se verifică şi legăturile de cauzalitate între aceste trei elemente] 
»»procedura de urgenţă utilizată, conform legii 
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C. Aplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 
 
1. data adoptării actului normativ 
(şedinţele publice de adoptare, conform art.7 si 8 din L52/2003) 
»»numărul de locuri disponibile în sală 
»»numărul de persoane prezente în vederea şedinţei publice de 

adoptare 
[se verifică dacă li s-au distribuit extrase din regulamentul de 
şedinţă] 

»»numărul de persoane cărora li s-a aplicat procedura de 
precădere şi numărul ziariştilor prezenţi 

»»numărul de persoane care au luat cuvântul 
»»numărul recomandărilor primite 
»»numărul recomandărilor susţinute ca amendamente 
»»numărul recomandărilor acceptate ca amendamente 

[se recomandă utilizarea unui tabel care să cuprindă numele 
persoanei care a făcut recomandarea, dimpreună cu motivele 
pentru care aceasta a fost acceptată sau respinsă] 

»»data transmiterii răspunsurilor privind acceptarea sau respingerea 
recomandărilor către persoanele care le-au depus / înaintat / 
transmis 
[se verifică să nu fie mai târziu de 30 de zile de la data 
înregistrării recomandărilor] 

»»data publicării minutei sau procesului-verbal al şedinţei publice 
de adoptare şi modalitatea de publicare: la avizier / pe site 

»»data anunţului privind şedinţa publică de adoptare 
[se verifică să fie cu cel puţin 3 zile înainte de data de la 
punctul 1] 

»»modul de comunicare a anunţului: la avizier/pe site/în mass-media 
»»numărul de persoane către care anunţul a fost transmis prin 

corespondenţă 
»»numărul de persoane invitate în mod special 

[inclusiv asociaţiile mediului de afaceri şi alte asociaţii legal 
constituite, respectiv persoanele care au depus o cerere pentru 
primirea informaţiilor şi cele care au făcut deja recomandări] 
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2. data avizării proiectului de act normativ 
(se au în vedere comisiile de specialitate (art.7 si 8 din L52/2003) 
sau după caz, comisiile de dialog social, în conformitate cu legea 
CES-ului) 
[se verifică să fie cu cel puţin 3 zile înainte de data de la punctul 1] 
»»numărul de locuri disponibile în sală 
»»numărul de persoane prezente în vederea şedinţei publice de 

avizare 
[se verifică dacă li s-au distribuit extrase din regulamentul de 
şedinţă] 

»»numărul de persoane cărora li s-a aplicat procedura de 
precădere şi numărul ziariştilor prezenţi 

»»numărul de persoane care au luat cuvântul 
»»numărul recomandărilor primite 
»»numărul recomandărilor susţinute ca amendamente 
»»numărul recomandărilor acceptate ca amendamente 

[se recomandă utilizarea unui tabel care să cuprindă numele 
persoanei care a făcut recomandarea, dimpreună cu motivele 
pentru care aceasta a fost acceptată sau respinsă] 

»»data publicării minutei sau procesului-verbal al şedinţei publice 
de avizare şi modalitatea de publicare: la avizier/pe site 

»»data anunţului privind şedinţa publică de avizare 
[se verifică să fie cu cel puţin 3 zile înainte de data de la 
punctul 2] 

»»modul de comunicare a anunţului: la avizier/pe site/în mass-media 
»»numărul de persoane către care anunţul a fost transmis prin 

corespondenţă 
»»numărul de persoane invitate în mod special 

[inclusiv asociaţiile mediului de afaceri şi alte asociaţii legal 
constituite, respectiv persoanele care au depus o cerere pentru 
primirea informaţiilor şi cele care au făcut deja recomandări] 

 
3. data analizării recomandărilor asupra proiectului de act normativ 
[se verifică să fie cu cel puţin 3 zile înainte de data de la punctul 2] 
»»numărul recomandărilor primite în cadrul dezbaterii şi prin 

corespondenţă 
»»numărul recomandărilor susţinute ca amendamente 
»»numărul recomandărilor acceptate ca amendamente 

[se recomandă utilizarea unui tabel care să cuprindă numele 
persoanei care a făcut recomandarea, împreună cu motivele 
pentru care aceasta a fost acceptată sau respinsă] 
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4. data dezbaterii publice asupra proiectului de act normativ: 
[se verifică să fie cel mult în preziua datei de la punctul 3] 
»»numărul de persoane prezente la dezbaterea publică şi numărul 

ziariştilor prezenţi 
»»numărul de persoane care au luat cuvântul 
»»numărul recomandărilor primite în cadrul dezbaterii publice 
»»denumirea persoanei/organizaţiei care a solicitat organizarea 

dezbaterii publice 
»»data când a fost solicitată organizarea dezbaterii publice 
»»data anunţului privind organizarea dezbaterii publice 

[se verifică să fie cu cel mult 10 zile înainte de data de la 
punctul 4] 

»»modul de comunicare a anunţului: la avizier/pe site/în mass-media 
»»numărul de persoane către care anunţul a fost transmis prin 

corespondenţă 
»»numărul de persoane invitate în mod special 

[inclusiv asociaţiile mediului de afaceri şi alte asociaţii legal 
constituite, respectiv persoanele care au depus o cerere pentru 
primirea informaţiilor şi cele care au făcut deja recomandări] 

 
5. data până la care s-au putut transmite recomandări prin 
corespondenţă 
[se verifică să fie cel puţin 10 zile după data de la punctul 6 şi cel 
mult în preziua datei de la punctul 4] 
»»numărul de persoane care au transmis recomandări 
»»numărul recomandărilor primite prin corespondenţă 

[se recomandă utilizarea unui tabel care să cuprindă numele 
persoanei care a făcut fiecare recomandare] 

 
6. data publicării anunţului referitor la participarea la elaborarea 
actului normativ 
[se verifică să fie cu cel puţin 30 de zile înainte de data de la 
punctul 3] 
»»modul de comunicare a anunţului: la avizier/pe site/în mass-media 
»»numărul de persoane către care anunţul a fost transmis prin 

corespondenţă 
[inclusiv asociaţiile mediului de afaceri şi alte asociaţii legal 
constituite, respectiv persoanele care au depus o cerere pentru 
primirea informaţiilor] 
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7. documentele anexate anunţului referitor la participarea în 
procesul de elaborare a actului normativ 
»»nota de fundamentare, expunere de motive sau referat de 

necesitate (aprobat) 
»»fişa de politici publice, analiza de impact sau analiza cost-

beneficiu 
»»textul complet al proiectului de act normativ 
»»datele privind termenul, locul şi modalitatea în care se pot 

transmite recomandări 
 
Notă: Utilizarea acestui instrument oferă posibilitatea verificării 
conformităţii privitor la respectarea procedurilor stabilite prin 
L52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. Completarea lui, în cazul actelor normative aflate sub 
incidenţa acestei legi, se efectuează succesiv incepând cu punctul 
7, astfel încât rezultatul procesului de consultare să fie evidenţiat 
la data adoptării, respectiv punctul 1. 
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Schiţă  de planificare în timp 
a adoptării unui act normativ care intră sub incidenţa Legii 52/2003 
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Ghid explicativ de aplicare a procedurii 
minimale de organizare a dezbaterilor publice 

 
 
 
 
 
 
Procedura minimală de organizare a dezbaterilor publice îşi propune 
să pregătească cetăţenii şi autorităţile publice pentru dezbaterea 
priorităţilor de interes general, prin agregarea forţelor comunitare 
spre o creştere a calităţii acţiunii civice. 
Intenţionăm să aducem un plus de rigoare, în scopul creşterii 
calităţii deciziilor publice aflate sub incidenţa legii transparenţei 
decizionale, Legea 52/2003. 
 

Procedura va fi aplicată fie în mod voluntar, printr-un cod de bune 
practici, fie va fi introdusă în normele de aplicare a Legii transparenţei 
decizionale. 
Exersarea sistematică a acesteia va genera coeziune comunitară, 
iar cetăţeanul va înţelege mai bine procesul de consultare, ceea 
ce îl va ajuta să se implice activ în viaţa cetăţii. 
 

Cetăţeanul va depăşi astfel etapa în care doar critica pe la colţuri 
decizii care erau deja luate, încercând să intervină în timpul 
dezbaterii cu soluţii la problemele de interes general, începând 
chiar cu momentul sesizării problemelor. 
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El trebuie să înţeleagă că, în afară de familie, serviciu şi timp liber, 
trebuie să aloce timp şi pentru viaţa civică, cea de cetăţean, 
pentru a-şi apăra drepturile şi interesele de contribuabil. 
 

Implicarea civică îi permite cetăţeanului să relaţioneze cu 
autoritatea publică. Una dintre modalităţile eficiente de relaţionare 
şi comunicare este dezbaterea publică. 
Dar pentru a da sens şi valoare participării, cetăţeanul trebuie să fie 
informat adecvat şi pe înţelesul său şi trebuie să remarce existenţa 
unor efecte ale intervenţiei sale în forma finală a deciziei publice. 
 
 

A. Etapa preparatorie de planificare 
 

Are drept start momentul în care s-a luat decizia de investigare a 
problemei, de realizare a unor studii şi analize aprofundate şi/sau 
de elaborare a proiectului de act normativ. 
 

Note explicative. Se presupune că o problemă de interes general 
nu apare miraculos, de pe o zi pe alta. Decizia catalogării unei 
probleme ca fiind una de interes general apare ca urmare a unor 
investigări, anchete şi studii realizate într-un anumit domeniu. 
Aceste eforturi profesionale de analiză pot genera un set de 
probleme. Clasificarea şi prioritizarea lor pot conduce la soluţionarea 
implicită a unora dintre ele. 
Toate aceste etape pregătitoare, încheiate prin documente publice 
finale, pot fi o bază informaţională consistentă pentru cetăţean, 
constituind un suport pentru formularea argumentată a opiniei 
sale atunci când va fi solicitat cu ocazia dezbaterilor publice ale 
unui proiect de act normativ. 
Se va constitui, cu această ocazie, o memorie a intervenţiilor pe 
un anumit subiect de interes general, creându-se referinţe suport 
pentru intervenţiile ulterioare, cu reducerea costurilor aferente 
acestora. Nu se vor mai putea nega paşii ce au fost deja făcuţi. 
Vor putea fi îmbunătăţite variantele existente fără a se consuma 
resurse pentru a relua din nou tot procesul de la început.  
Recomandare: postarea pe site a investigaţiilor, anchetelor, studiilor 
care au condus la catalogarea problemei în categoria celor de 
interes general. 
Este avantajos pentru autoritatea publică iniţiatoare să posteze 
public eforturile sale, în scopul soluţionării unei nevoi de interes 
general, pentru constituirea unui istoric propriu de acţiune, pentru 
creşterea reputaţiei politice, instituţionale şi a încrederii cetăţeneşti. 
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1. Elaborarea motivaţiei / notei de fundamentare 
 

Proiectele de acte normative elaborate de departamentele/ 
direcţiile /compartimentele de resort trebuie însoţite de o expunere 
de motive şi / sau de un referat de specialitate. Se vor adăuga 
rezultatele studiilor de impact şi analizelor cost - beneficiu, după 
caz, în conformitate cu reglementările specifice din H.G.1361/2006. 
 

Note explicative. Expunerea de motive este elaborată de compar-
timentele de specialitate ale autorităţii publice iniţiatoare a proiectului 
de act normativ. Expunerea de motive / nota de fundamentare este 
necesară pentru a evidenţia nevoia de reglementare la momentul 
respectiv. Va trebui să clarifice de ce este necesară şi prioritară, ce 
fel de beneficii estimate va aduce implementarea viitoarei decizii 
şi în cât timp, în comparaţie cu costurile alocate acelui proces. 
Elaborarea expunerii de motive va conduce la creşterea încrederii 
cetăţenilor în administrarea judicioasă a banului public. Expunerea 
de motive va fi elaborată pe un nivel de înţelegere accesibil 
cetăţeanului cu educaţie medie.  
 
2. Cuprinsul indicativ. Expunerea de motive trebuie să exprime: 
 

a. Problema / nevoia publică identificată spre a fi reglementată, 
cu indicarea surselor documentare care sprijină identificarea acesteia. 
Note explicative. Se propune prezentarea pe scurt a nevoii publice, 
de aşa manieră încât factorii interesaţi să aibă toate ipotezele 
necesare pentru a face o analiză. 
 

b. Grupurile de cetăţeni afectaţ i 
Note explicative. Se propune prezentarea pe scurt a grupurilor de 
cetăţeni, a structurilor economico-sociale identificate ce se regăsesc 
sub incidenţa nevoii publice. Trebuie să răspundă la întrebările: 
Cine suferă? Câţi suferă? Cine beneficiază? Câţi beneficiază? Sunt 
majoritari? Sunt minoritari? Care ar fi poziţia lor faţă de noua 
reglementare? Favorabilă? Defavorabilă? Analizarea grupurilor de 
cetăţeni afectaţi de nevoia publică sprijină autoritatea publică 
iniţiatoare în a-şi justifica soluţia şi în a-şi corela costurile alocate 
cu posibilele beneficii ulterioare, rezultate prin implementare. 
 

c. Justificarea reglementării 
Note explicative. Autoritatea publică iniţiatoare va prezenta pe 
scurt argumentele care au condus-o la propunerea reglementării. 
Va prezenta necesitatea reglementării, în raport cu posibilităţile 
alternative (bune practici, autoreglementare, alte stimulente civice). 
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d. Corelarea cu alte reglementări / politici publice 
Note explicative. Pentru asigurarea supleţei, coerenţei şi coeziunii 
deciziilor publice, este recomandat ca autoritatea publică iniţiatoare 
să efectueze o analiză a posibilelor reglementări / politicilor publice 
adiacente. Se evită în acest fel contradicţii între acte normative 
similare, asigurându-se implementarea fluentă şi stabilitatea viitoarei 
decizii publice. 
 

e. Soluţ i i le alternative identificate 
(local, regional, transfrontalier, în alte ţări) 

Note explicative. Identificarea, analizarea şi prezentarea soluţiilor 
alternative pentru rezolvarea nevoii publice oferă autorităţii publice 
iniţiatoare credibilitate şi suport argumentat pentru soluţia pe care 
o va adopta. În acelaşi timp, oferă factorilor interesaţi filtrul prin 
care pot analiza soluţia propusă de autoritatea publică iniţiatoare. 
 

f. Soluţ ia propusă 
Note explicative. Autoritatea publică iniţiatoare prezintă pe scurt 
soluţia aleasă pentru rezolvarea nevoii publice, oferind suficiente 
detalii pentru a fi înţeleasă de persoane cu educaţie medie. 
 

g. Argumentarea soluţ iei propuse 
Note explicative. Se prezintă argumentele practice pentru care 
autoritatea publică iniţiatoare a ales soluţia de rezolvare a nevoii 
publice în modul prezentat. 
 

h. Costuri de implementare, eventual limite de încadrare a acestora. 
Beneficii estimate, pe cât posibil într-o formă cuantificabilă 
Note explicative. Având în vedere analizarea grupurilor de cetăţeni 
afectaţi, autoritatea publică iniţiatoare prezintă costurile estimate, 
timpul de implementare în corelare cu beneficiile prognozate pe 
domenii (economice, sociale, educaţionale, financiare etc.) 
Expunerea de motive trebuie să fie clară, concisă, redactată într-un 
limbaj accesibil cetăţenilor cu educaţie medie. 
 
3. Stabilirea grupurilor ţintă 
 

Identificarea grupurilor de cetăţeni afectate pozitiv / negativ de 
propunerea de act normativ şi a altor tipuri de părţi interesate 
(persoane juridice, inclusiv autorităţi publice implicate în implementarea 
actului normativ), ţinând cont şi de reglementările specifice din 
H.G. 1361/2006, după caz. Crearea bazei de date de contacte. 
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Note explicative. Pentru asigurarea unei prezenţe implicate în 
dezbaterile publice, este indicat şi recomandat ca autoritatea publică 
iniţiatoare să stabilească distinct grupurile ţintă afectate pentru 
fiecare subiect supus dezbaterii. Este indicat să se întocmească o 
bază de date de contacte pentru categoriile de părţi interesate 
(persoane juridice). Invitarea pro-activă a acestora la exprimarea 
opiniei cu ocazia unei dezbateri publice sprijină autoritatea publică 
iniţiatoare, asigurându-i premisele unei participări reprezentative, 
concrete şi la obiect. Postarea pe site a unui formular de înregistrare 
în care să se solicite - pe lângă datele de contact - precizarea 
misiunii organizaţiei sau a domeniului său de activitate reprezintă o 
posibilă metodă de creare a bazei de date de contacte. Ea se poate 
segmenta apoi după domeniul de activitate şi se poate utiliza în 
consecinţă în funcţie de temele tratate în dezbaterile publice. 
Important! Dezbaterile publice eficiente depind de modul în care 
autorităţile publice îşi cunosc teritoriul pe care îl administrează din 
perspectiva grupării intereselor cetăţenilor. Costurile creării şi 
menţinerii actualizate a bazei de date a structurilor societăţii civile 
sunt cu atât mai mici cu cât autoritatea publică identifică cele mai 
atractive canale de relaţionare cu acestea. 
 

4. Perioada alocată consultării 
 

Stabilirea perioadei dedicate consultării publice. 
Note explicative. În funcţie de complexitatea temei supuse dezbaterii 
publice, este indicat să se aloce o perioadă rezonabilă de la 
avertizarea grupurilor ţintă, în scopul pregătirii opiniilor avizate. 
Deşi în prima fază de analiză alocarea unei perioade rezonabile pare 
a fi pierdere de timp în detrimentul deciziei publice, totuşi aceasta 
poate avantaja autoritatea publică iniţiatoare prin colectarea unor 
opinii argumentate de la grupurile ţintă. În situaţiile în care autoritatea 
publică iniţiatoare are o planificare a abordării priorităţilor tematice 
de reglementare, sunt create condiţiile de asigurare a unor perioade 
mai mari de 30 de zile (prevăzute de Legea 52/2003) pentru 
consultări publice pe subiecte complexe. 
 
5. Metodologia colectării recomandărilor 
 

Stabilirea modului de colectare a recomandărilor cetăţenilor şi 
organizaţiilor consultate, adecvată grupurilor ţintă identificate: 
a. în scris: format, număr de pagini, îndrumar de formulare a 
recomandării, mod de transmitere a recomandării (adresa electronică, fax, 
poştă, registratură etc.); 
b. verbal: locaţia evenimentului, înregistrare audio sau înregistrare 
video, minute alocate, mod de înregistrare, acces la microfon etc. 
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Note explicative. Pregătirea unei metodologii adecvate subiectului 
supus dezbaterilor publice este esenţială pentru asigurarea eficienţei 
procesului. Stabilirea modului de colectare a opiniilor disciplinează 
procesul, structurează şi organizează formularea opiniilor din partea 
cetăţenilor şi a structurilor societăţii civile, orientează cetăţenii 
asupra cerinţelor autorităţii publice iniţiatoare. În plus, se facilitează 
procesarea şi centralizarea opiniilor colectate cu mai multă uşurinţă. 
Deşi la prima vedere stabilirea unei metodologii de colectare a 
recomandărilor pare un efort major de pregătire a dezbaterii publice, 
totuşi ea aduce multe avantaje autorităţii publice iniţiatoare. 
Printre acestea amintim: 
»»Cetăţenii îşi structurează recomandările în formatul prestabilit şi 

susţin opiniile la obiect; 
»»Cetăţenii sunt avertizaţi din timp de regulamentul autorităţii 

publice şi se pregătesc ca atare; 
»»Autoritatea publică iniţiatoare are controlul procesului de 

consultare publică, crescându-şi reputaţia în raport cu cetăţenii. 
 
6. Metodologia de acces la informaţii documentare 
 

Stabilirea informaţiilor de context necesare pentru facilitarea 
formulării unei recomandări documentate, inclusiv note bibliografice, 
a locului şi a modului în care pot fi accesate de publicul interesat 
(ex: site-ul instituţiei, la sediul instituţiei etc.) 
 

Note explicative. Cu cât cetăţeanul este mai informat, cu atât 
consultarea publică îşi creşte valoarea şi demersul organizatoric al 
autorităţii publice va înregistra un succes. În acest context, este 
oportună şi necesară elaborarea unei metodologii de acces la 
informaţii documentare asupra temei supuse dezbaterii publice. 
Accesul la informaţii documentare responsabilizează cetăţeanul în 
a interveni în proces cu soluţii / îmbunătăţiri argumentate. Se evită 
în acest fel critici sau altercaţii nedorite. Dezbaterea publică 
pregătită corespunzător de toate părţile implicate aduce consistenţă 
demersului, contribuind la calitatea deciziei publice ulterioare. 
Elaborarea unei metodologii de acces la informaţii documentare 
avantajează autoritatea publică iniţiatoare, prin responsabilizarea 
cetăţeanului. Rămâne la latitudinea cetăţeanului alocarea unui timp 
adecvat în formularea unei opinii la obiect şi participarea la 
dezbaterea publică. Acesta devine responsabil în luarea deciziei 
de a se implica sau nu în mod personal în procesul de elaborare a 
unei decizii publice, acceptând mai uşor rezultatul final. 
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7. Stabilirea modului de comunicare / avertizare a demarării procesului 
de consultare publică 
 

Stabilirea canalelor optime de comunicare a procesului de consultare 
publică, adecvate grupurilor ţintă identificate şi a metodologiei de 
desfăşurare a acestuia. 
 

Note explicative. Este de dorit ca avertizarea demarării procesului 
de consultare publică să ajungă rapid la grupurile ţintă afectate. 
Numai atunci, demersul îşi atinge scopul. Cetăţenii şi structurile 
organizate ale societăţii civile au propriile preocupări. Intervenţia 
lor civică este voluntară. 
Pentru a avea cetăţeni activi şi implicaţi, se recomandă ca autoritatea 
publică iniţiatoare să asigure canale optime de comunicare, pe 
lângă cele prevăzute de lege. Invitarea directă a grupurilor afectate 
(vezi baza de date de contacte), prin mesaje electronice sau de alt 
tip nu poate fi decât benefică procesului. 
Autoritatea publică iniţiatoare este avantajată, crescându-şi reputaţia 
în raport cu cetăţenii. De asemenea, poate câştiga recomandări 
valoroase de la cei ce au răspuns invitaţiei. 
 
8. Primirea şi înregistrarea contribuţiilor de la părţile interesate 
 

Stabilirea modului de colectare a recomandărilor generate de 
procesul de consultare publică, adaptată grupurilor ţintă identificate. 
 

Note explicative. Colectarea recomandărilor participanţilor la procesul 
de elaborare al actelor normative reprezintă esenţa consultărilor 
publice. Modul de colectare al acestora trebuie să fie adaptat 
condiţiilor minime existente şi aflate la îndemâna cetăţeanului. 
Intenţia autorităţii publice iniţiatoare este de a facilita  accesul şi 
exprimarea opiniei în sens larg. Stabilirea modului de colectare a 
recomandărilor va trebui să ţină cont de eventualele obstacole 
(tehnologice, de transport etc.) care ar putea îngreuna procesul şi 
ar demobiliza cetăţeanul în a se implica activ în procesul de 
adoptare a deciziei publica. Va trebui să asigure evitarea pierderii 
şi neînregistrării unor opinii transmise de cetăţeni. În plus, modul 
de colectare a recomandărilor va trebui să faciliteze, ulterior, 
structurarea şi procesarea acestora, actualizarea bazei de date de 
contacte şi posibilitatea de a mulţumi celor care au contribuit la 
îmbunătăţirea procesului de elaborare a actului normativ. 
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Se recomandă investigarea canalelor minime de transmitere a 
informaţiilor existente aflate la îndemâna majorităţii cetăţenilor şi 
structurilor societăţii civile din teritoriul administrat şi alegerea acelora 
care sunt compatibile cu cele existente în administraţia publică. 
Se recomandă, de asemenea, instruirea unui reprezentant al 
administraţiei publice, în a oferi asistenţă celor interesaţi asupra 
modalităţilor de colectare a recomandărilor acestora. Aceste 
recomandări se înscriu în standardele minime europene de 
consultare publică. 
 
9. Înregistrarea participanţilor 
 

Stabililirea/indicarea modului de înregistrare a participanţilor la proces. 
 

Note explicative. Stabilirea modului de înregistrare a participanţilor 
pentru demararea procesului de consultare publică asigură acurateţe 
şi măsoară gradul de interes al acestora cu privire la tema supusă 
dezbaterii. Autoritatea publică iniţiatoare îşi poate doza în acest fel 
resursele şi aşteptările de colectare a recomandărilor. Lipsa unui 
număr suficient de înregistrări de participare, după expirarea timpului 
alocat, constituie un semnal de îngrijorare pentru autoritatea publică 
iniţiatoare, mai ales în cazul în care tema supusă dezbaterii 
implică angajamente care necesită suportul colectivităţii. Sesizat în 
timp util, acest risc poate fi evitat prin intensificarea publicităţii şi 
prin măsuri de mobilizare a grupurilor ţintă la procesul de consultare. 
 
10. Arhivarea informaţiilor 
 

Stabilirea modului de depozitare / arhivare a informaţiilor spre a fi 
accesate de publicul interesat şi precizarea condiţiilor (cum, unde, 
când) de accesare a acestora de către public. 
 

Note explicative. Participarea cetăţeanului la elaborarea actelor 
normative cu recomandări utile depinde de modul în care 
autoritatea publică iniţiatoare oferă modalităţi optime de acces la 
informaţii şi documentaţii relevante pe tema supusă dezbaterii. 
Modalităţile de acces trebuie să fie uşor de utilizat pentru cetăţean 
şi, în acelaşi timp, să nu perturbe activitatea cotidiană a autorităţii 
publice. Trebuie să fie cât mai puţin costisitoare şi uşor accesibilă 
pentru un cetăţean cu educaţie medie. Cel mai utilizat sistem este 
internetul, prin site-ul autorităţii publice care asigură un punct unic 
de acces spre informare publică, uşor de identificat şi de utilizat. 
În acest punct unic, cetăţeanul poate fi ghidat asupra condiţiilor 
care i se impun pentru accesarea documentaţiilor,  informaţiilor, 
formularea recomandărilor şi modalităţile de transmitere a acestora. 
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B. Desfăşurarea procesului de consultare publică 
 
Desfăşurarea procesului de consultare publică reprezintă etapa de 
valorificare a prevederilor Legii 52/2003, prin colectarea recomandărilor 
de la publicul larg. Numărul şi calitatea recomandărilor înregistrate 
depind major de modul în care autoritatea publică iniţiatoare a 
planificat acest proces şi şi-a pregătit personalul propriu desemnat 
pentru acest demers. Implicarea cetăţenilor în procesul de consultare 
creează un anume grad de aşteptare a evaluării intervenţiei lor. Se 
recomandă comunicarea unei sinteze rezultate a intervenţiilor 
publicului la un interval precis de timp după încheierea procesului 
de consultare publică. În funcţie de numărul personelor înscrise în 
proces şi a capacităţii de procesare a informaţiilor de către specialiştii 
instituţiei publice, se va estima perioada necesară procesării 
recomandărilor şi îmbunătăţirii propunerii de act normativ, care va 
fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor, în timp util. În acest context, 
prezenta procedură detaliază publicitatea şi, după caz, organizarea 
întâlnirilor de dezbateri publice eficiente, la punctele 11 şi 12. 
 
11. Publicitate şi transparenţă 
 

Anunţul public al temei supuse consultării publice se va efectua 
prin mass media (cu respectarea prevederilor legale privind achiziţia 
de publicitate), pe site-ul instituţiei, la sediul acesteia şi prin 
canalele stabilite în etapa preparatorie (punctul 8), cu detalierea 
posibilităţilor de acces la informaţia necesară formulării recomandărilor 
şi a tipului acesteia (verbală / în scris). 
 

Note explicative. Se va avea în vedere  transmiterea şi către toate 
entităţile care şi-au exprimat interesul de a fi informate privitor la 
organizarea dezbaterilor publice pe anumite teme. 
 
12. Logistica organizării întâlnirilor de dezbatere publică 
 

La solicitarea de către o asociaţie legal constituită sau de către o 
altă autoritate publică (art.6, alin.7 L52/2003), precum şi la iniţiativa 
instituţiei iniţiatoare, se va organiza o intâlnire de dezbatere publică. 
»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va 
hotărî locul, data şi ora de aşa maniera încât grupurile ţintă să 
poată participa fără să îşi afecteze propriile activităţi profesionale 
cotidiene şi ţinând cont şi de timpul legal de muncă prevăzut 
pentru personalul instituţiilor publice organizatoare; 
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»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va 
anunţa prin mass media, site-ul propriu, sediul propriu şi alte canale 
optime de comunicare, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea 
dezbaterii publice; 
»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va 
afişa pe site-ul propriu şi la sediul propriu toate informaţiile 
necesare formulării recomandărilor şi a metodologiei de colectare 
a acestora, modul de înscriere la cuvânt, timpul alocat şi alte 
detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură 
dreptul la exprimare al oricărui participant. 
»»Instituţia / departamentul responsabil cu organizarea întâlnirii va 
asigura tehnologia necesară înregistrării audio şi / sau video a 
recomandărilor, în timpul dezbaterii publice, cu posibilitatea ulterioară 
de extragere / sintetizare a informaţiilor în stenogramă. 
»»Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi 
solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat sintetic recomandările. 
»»La încheierea dezbaterii publice, participanţii vor fi informaţi 
asupra datei calendaristice când li se va asigura accesul la minuta 
rezultată în urma acestui proces de consultare, a versiunii 
îmbunătăţite a proiectului de act normativ sau a motivelor pentru 
care nu a fost elaborată o versiune modificată.  
»»La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul 
proiectului de act normativ, specialişti din cadrul instituţiei şi / sau 
atraşi care au participat la elaborarea expunerii de motive şi a 
proiectului de act normativ. 
 

Note explicative. Organizarea dezbaterii publice în conformitate cu 
desfăşurătorul prezentat la punctul 12 valorifică în mod consistent 
participarea cetăţeanului la procesul de elaborare a actelor normative, 
determinându-l să-şi pregătească recomandările în conformitate cu 
informaţiile puse la dispoziţie, să le susţină organizat şi în timpul 
limitat alocat de organizator. 
 
 
C. Etapa post consultare publică. Evaluare 
 
13.  Minuta 
 

Iniţiatorul proiectului de reglementare împreună cu specialiştii 
proprii şi/sau atraşi va întocmi o minută a consultării publice şi, 
după caz, a dezbaterii publice. Minuta va conţine un capitol de 
concluzii şi recomandări pentru forurile decidente. 
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Minuta va fi disponibilă la sediul instituţiei şi va fi postată pe site-
ul acesteia, alături de stenograma recomandărilor verbale (dacă e 
cazul), a recomandărilor scrise şi de lista participanţilor care au 
contribuit cu opinii în procesul de consultare publică. 
 

Note explicative. La încheierea procesului de consultare publică, 
este necesar a se încheia o minută care să conţină în sinteză: 
a)_tema supusă dezbaterii şi perioada de desfăşurare a consultării publice; 
b)_date cantitative: număr de participanţi, provenienţa cantitativă a 
acestora (numărul  organizaţiilor neguvernamentale, numărul cetăţenilor 
obişnuiţi, numărul universităţilor, numărul think thank-urilor etc), 
recomandări colectate scrise şi verbale (după caz); 
c)_date calitative care structurează şi cataloghează recomandările colectate; 
d)_concluzii şi recomandări. 

Elaborarea minutei şi postarea sa pe site, alături de recomandările 
colectate în scris şi de stenograma celor verbale asigură cetăţeanul 
că participarea sa a fost utilă procesului, determinându-l să participe 
la consultări ulterioare. De asemenea, prezentarea recomandărilor 
în formă sintetică către forurile decidente ale autorităţii publice 
asigură luarea deciziei optime cu privire la proiectul de act normativ.  
 
14. Valorificarea consultării publice. Informarea decidenţilor cu 
privire la rezultatele consultării 
 

Proiectul de act normativ împreună cu documentele însoţitoare şi 
minuta consultării publice vor fi accesibile public pe întreg 
parcursul procesului de dezbatere şi decizie. În cazul în care vor 
avea loc dezbateri publice succesive pe aceeaşi tematică, toate 
minutele şi documentele adiţionale vor fi postate pe site-ul 
instituţiei şi se vor afla la sediul instituţiei, pentru constituirea 
"memoriei" de soluţionare a problemei publice identificate iniţial. 
 

Note explicative. Procesul de consultări publice este valorificat de 
forurile decidente ale autorităţii publice dacă proiectul de act 
normativ este însoţit de minuta rezultată în urma acestuia. În 
esenţă, acesta este scopul Legii 52/2003. Prezentarea informaţiilor 
complete, de către secretariatul autorităţii publice, atât în comisiile 
de specialitate, cât şi în continuarea procesului decizional până   
la şedinţele de adoptare în plen, va asigura cetăţeanul că 
recomandările sale au fost înregistrate şi prezentate decidenţilor. 
În cadrul acestor şedinţe publice, cetăţeanul poate identifica 
modul în care au fost receptate recomandările sale.  
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15. Recunoaşterea contribuţiei părţilor interesate în procesul de 
consultare publică 
 

Participanţii la procesul de consultare publică vor fi informaţi cu 
privire la decizia finală şi la modul în care recomandările făcute de 
părţile interesate au fost valorificate pe parcursul procesului. 
 

Note explicative. În urma adoptării actului normativ, se recomandă 
informarea participanţilor la procesul de consultare publică cu 
privire la decizia finală şi contribuţia acestora la îmbunătăţirea 
reglementării. Având în vedere că participanţii au efectuat un efort 
voluntar de implicare civică, acest demers trebuie apreciat de către 
autoritatea publică. Totodată, este util pentru creşterea reputaţiei 
autorităţii publice şi pentru asigurarea continuităţii în replicarea 
procesului pentru alte decizii publice ulterioare. 
 
16. Avertizarea / informarea publicului larg asupra rezultatelor 
generate de consultarea publică şi valorificarea acestora 
 

Se va redacta un comunicat de presă sau se va organiza o 
conferinţă de presă pentru a aduce la cunoştinţa opiniei publice/ 
publicului larg concluziile şi recomandările rezultate în urma consultării 
publice organizate, modul cum pot fi accesate public, modul cum 
au fost ele valorificate de decident în îmbunătăţirea proiectului de 
act normativ, precum şi, după caz, justificarea renunţării la unele 
recomandări de către decidenţi. 
 

Note explicative. Informarea publicului larg asupra rezultatelor 
procesului de consultare, a modului cum au fost valorificate de 
forurile decidente creşte încrederea cetăţeanului în implicarea sa 
activă la elaborarea actelor normative. De asemenea, va creşte reputaţia 
autorităţii publice şi a forurilor decidente în relaţie cu cetăţeanul. 
 
17. Controlul administrativ asupra respectării cerinţelor minimale 
din Legea 52/2003 
 

Ţinând cont de autoritatea ierarhic superioară, care poate exercita 
controlul administrativ, se recomandă adoptarea unui instrument 
standard de control managerial, cum este Îndrumarul de 
conformitate a cărui structură este sugerată în paginile 13-17 ale 
lucrării de faţă. Totodată, acest îndrumar poate reprezenta un 
instrument util de control intern şi de sintetizare a informaţiilor în 
vederea unei comunicări externe eficiente şi acurate. 
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Note explicative. În decursul celor 6 ani de la intrarea în vigoare a 
Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, nu avem cunoştinţă ca vreunul dintre prefecţi să fi solicitat 
vreodată anularea unui act administrativ normativ al unei autorităţi 
locale, pe temeiul constatării, în cadrul controlului de legalitate, a 
nerespectării condiţiilor procedurale care privesc participarea 
publicului la elaborarea actelor normative. În calitate de înalţi 
funcţionari publici, prefecţii au posibilitatea de a se pune în 
serviciul cetăţeanului, dar se pare că nu ar şti de unde să înceapă, 
în pofida faptului că interesul public de a le asigura cetăţenilor 
accesul la procesul decizional este un drept câştigat şi nedisputat, 
iar unele organizaţii ale societăţii civile au câştigat procese 
împotriva autorităţilor locale, pentru nereguli care ar fi trebuit 
sancţionate, în primul rând, de prefect. 
Actuala reglementare a poziţiei prefectului drept înalt funcţionar 
public îl aduce mai aproape de problematica întâmpinată de secretarul 
unui consiliu local, mai ales în ceea ce priveşte un obiectiv (tehnic) 
comun, respectarea legalităţii. De bună seamă, controlul de 
legalitate este o activitate complexă, care nu se poate mărgini 
doar la respectarea unei proceduri, însă este îndeobşte cunoscut 
că nerespectarea procedurilor poate atrage nulitatea actelor. În 
cazul special al Legii 52/2003, procedura instituită prin articolul 6 
este obligatorie, ceea ce înseamnă că nerespectarea întocmai a 
prevederilor de acolo expune actul normativ adoptat la posibilitatea 
atacării lui în instanţa de contencios administrativ, în vederea 
anulării. Desigur, unii secretari ai consiliilor locale (şi chiar judeţene) 
se află în poziţii vulnerabile, nefiind întotdeauna posibil să se 
opună la contrasemnare (articolele 48 şi 109 din Legea 215), iar 
cu atât mai puţin să-şi permită riscul profesional de a comunica 
obiecţiile procedurale către prefect (articolele 49 şi 110 din 
aceeaşi lege). 
În aceste condiţii, prefectul poate încerca o soluţie de colaborare 
cu secretarii consiliilor locale, sub forma introducerii (prin ordin al 
prefectului) a unui îndrumar de conformitate care să însoţească 
actele normative comunicate de secretari. Aceştia din urmă ar avea 
la îndemână un instrument eficient pentru satisfacerea propriilor 
atribuţii de verificare a legalităţii, instrument învestit cu 
"autoritatea procedurală" a prefectului. 
Atunci când Îndrumarul de conformitate cu cerinţele procedurale 
ale Legii 52 nu ar fi complet îndeplinit, secretarul ar avea căderea 
de a se opune majorităţii consilierilor locali, fără teamă de 
represalii. Totodată, prefectul ar şti, atunci când primeşte un act 
normativ contrasemnat de secretar, dar cu îndrumarul de 
conformitate incomplet, că acesta este un semnal privind un 
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posibil abuz din partea majorităţii politice şi ar putea solicita sau 
chiar declanşa o investigaţie cu privire la posibile presiuni politice 
şi/sau ameninţări asupra secretarului în cauză. 
În orice caz, un astfel de instrument de comunicare între prefect 
şi secretarii din judeţ ar conduce la o mai bună aplicare a 
procedurilor privind participarea publicului la elaborarea actelor 
normative, la o mai mare deschidere a administraţiei locale către 
agenda cetăţeanului. 
În egală măsură, s-ar eficientiza controlul de legalitate, cel puţin în 
privinţa aspectelor procedurale, dar s-ar câştiga şi în ceea ce 
priveşte substanţa si stabilitatea actelor normative, cazurile de 
nelegalitate diminuându-se simţitor. 
Similar, Îndrumarul de conformitate propus ar putea fi utilizat şi în 
relaţia dintre secretarii generali ai ministerelor de linie şi Secretarul 
General al Guvernului (sau chiar între SGG şi Consiliul Legislativ), 
respectiv între secretarii celor 8+1 consilii de dezvoltare regională 
şi secretarul general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 
În acest fel, modalitatea de aplicare creativă a controlului de 
legalitate, cu accent pe creşterea responsabilităţii la nivelurile 
inferioare ale administraţiei publice, ar conduce, aşa cum este 
chiar obiectivul Legii 52, la "externalizarea" muncii pe care ar trebui 
să o depună funcţionarii către structurile specializate din sectorul 
privat şi/sau societatea civilă ori mass-media. Cu alte cuvinte, la 
o foarte eficientă utilizare a banului public, a forţei de muncă 
precare din administraţie şi a timpului, deosebit de valoros, al 
funcţionarilor publici. 
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L E G E A  n r .  5 2  d i n  2 1  i a n u a r i e  2 0 0 3 
privind transparenţa decizională  în  administraţia  publică 
 
Emitent: Parlamentul României 
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003 

 
 
 
 
 
 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
C A P .  1  
D i s p o z i ţ i i  g e n e r a l e  
 
A R T .  1  
(1)_Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale 

aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau 
numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse 
financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi 
asociaţiile legal constituite ale acestora. 

(2)_Legea are drept scop: 
a)_să sporeasca gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă 
de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative; 

b)_să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a 
deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; 

c)_să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii 
publice. 

 

A R T .  2  
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: 
a)_informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra 

problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 
asupra proiectelor de acte normative; 



b)_consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la 
iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative; 

c)_participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor 
administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative, cu respectarea următoarelor reguli: 
1._şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul 
prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii; 

2._dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 

3._minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute 
publice, în condiţiile legii. 

 

A R T .  3  
În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: 
a)_act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate 

publică, cu aplicabilitate generală; 
b)_luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de 

autorităţile publice; 
c)_elaborarea de acte normative - procedura de redactare a 

unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; 
d)_recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere 

sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către 
autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de 
luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative; 

e)_obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor 
administraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii 
publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la 
luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice; 

f)_asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, 
sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare 
civică; 

g)_minuta - documentul scris în care se consemnează în 
rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, 
precum şi rezultatul dezbaterilor; 

h)_ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea 
participării la şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat 
faţă de subiectul şedinţei; 

i)_şedinţa publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice şi la care are acces orice persoană 
interesată. 

 
 
 
 



A R T .  4  
Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte 

dispoziţiile prezentei legi sunt: 
a)_autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte 

organe centrale ale administraţiei publice din subordinea 
Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale 
acestora, precum şi autorităţile administrative autonome; 

b)_autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, 
consiliile locale, primăriile, instituţiile şi serviciile publice de interes 
local sau judeţean. 

 

A R T .  5  
Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de elaborare a 

actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii 
privind: 

a)_apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, 
interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi 
deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor 
clasificate, potrivit legii; 

b)_valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice 
ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora 
aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii; 

c)_datele personale, potrivit legii. 
 
 
 
C A P .  2  
P r o c e d u r i  p r i v i n d  p a r t i c i p a r e a  c e t ă ţ e n i l o r  
ş i  a  asociaţi i lor  legal  constituite la procesul de elaborare 
a actelor normative ş i  la  procesul  de luare a deciziilor  
 
S E C Ţ I U N E A  1  
Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a 
actelor normative 
 
A R T .  6  
(1)_În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 

normative, autoritatea administraţiei publice are obligaţia să 
publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l 
afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l 
transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. 
Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte 
normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informaţii. 



(2)_Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin.(1), cu cel 
puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi 
adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă 
de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat 
de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, 
textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul 
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris 
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 
proiectul de act normativ. 

(3)_Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către 
iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe 
domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin.(2). 

(4)_La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice 
va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris 
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii publice. 

(5)_Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din 
cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, 
care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor 
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. 

(6)_Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi 
avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe 
baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin.(4). 

(7)_Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă 
organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de 
act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o 
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

(8)_În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, 
acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la 
publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. 
Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate 
recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. 

(9)_În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza 
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii 
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului 
public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 
procedură de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. 

 
 
 
 
 
 



 
S E C Ţ I U N E A  a  2 - a  
Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor 
 
A R T .  7  
(1)_Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor 

publice se va face în următoarele condiţii: 
a)_anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii 
publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu 
cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; 

b)_acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor 
legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu 
valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes 
public care urmează să fie abordat în şedinţa publică; 

c)_anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei 
publice, precum şi ordinea de zi. 

(2)_Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la 
şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru 
relaţia cu societatea civilă. 

(3)_Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se 
va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea 
de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în 
raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care 
prezidează şedinţa publică. 

(4)_Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media 
la şedinţele publice. 

 

A R T .  8  
Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi 

persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a 
se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 

 

A R T .  9  
(1)_Adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa 

exclusivă a autorităţilor publice. 
(2)_Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice 

de persoanele menţionate la art. 8 au valoare de recomandare. 
 

A R T .  1 0  
Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu 

excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la 
sediul autorităţii publice în cauza şi publicată în site-ul propriu. 

 

 
 



A R T .  1 1  
(1)_Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să 

elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când 
se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate. 

(2)_Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute 
la art. 6, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţ i i le 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public. 

 
A R T .  1 2  
(1)_Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să 

întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa 
decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 
a)_numărul total al recomandărilor primite; 

b)_numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 
normative şi în conţinutul deciziilor luate; 

c)_numărul participanţilor la şedinţele publice; 

d)_numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de 
acte normative; 

e)_situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 
pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; 

f)_evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal 
constituite ale acestora; 

g)_numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării 
accesului. 

(2)_Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut 
public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu, într-un 
spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publică. 

 
 
 
C A P .  3  
S a n c ţ i u n i  
 
A R T .  1 3  
(1)_Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile 

sale, prevăzute de prezenta lege, poate face plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ nr . 29 / 1990, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2)_Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi 
sunt scutite de taxa de timbru. 

 

 
 



A R T .  1 4  
Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit 

prevederilor Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, 
potrivit legislaţiei muncii, fapta funcţionarului care, din motive 
contrare legii, nu permite accesul persoanelor la şedinţele publice 
sau impiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de 
elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile 
prezentei legi. 

 

A R T .  1 5  
Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din 

proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare 
şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de 
şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va 
dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia. 

 
 
 

C A P .  4  
D i s p o z i ţ i i  f i n a l e  
 

A R T .  1 6  
(1)_Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2)_La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii 

contrare se abrogă. 
 

A R T .  1 7  
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, autorităţile publice şi celelalte persoane juridice prevăzute la 
art. 4 sunt obligate să îşi modifice regulamentul de organizare şi 
funcţionare în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

 
 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, 
cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(2) din Constituţia României. 
PREŞEDINTELE SENATULUI, 
NICOLAE VĂCĂROIU 

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din      
19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(2) din 
Constituţia României. 
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
VIOREL HREBENCIUC 

Bucureşt i ,  21 ianuar ie 2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2 
 
 
 

P r i n c i p i i l e  g e n e r a l e  ş i  s t a n d a r d e l e  
m i n i m e  d e  c o n s u l t a r e  p u b l i c ă  

 
Principiile generale pentru consultările publice sunt participarea, 
deschiderea largă, responsabilitatea, efectivitatea şi coerenţa. 
În practică, aplicarea acestor principii oferă un cadru asiguratoriu 
minim de consultare a publicului în sens larg şi garantează că 
procesul de consultare este transparent, eficient şi consistent. 
Cele 5 standarde minime se concentrează pe aspectele esenţiale 
ale procesului de consultare: 

A .  C o n ţ i n u t  c l a r  a l  p r o c e s u l u i  d e  c o n s u l t a r e  
"Toate comunicările relaţionate cu procesul de consultare trebuie să fie 
clare, concise şi trebuie să includă toate informaţiile necesare pentru a 
facilita răspunsul din partea celor interesaţi." 

B .  C o n s u l t a r e a  g r u p u r i l o r  ţ i n t ă  
"Când se definesc grupurile ţintă într-un proces de consultare, 
organizatorul consultărilor publice trebuie să se asigure că părţile 
relevante afectate au oportunitatea de a-şi exprima opinia." 

C .  P u b l i c i t a t e a  
"Organizatorul consultării publice trebuie să asigure o publicitate şi o 
avertizare adecvată şi să-şi adapteze canalele de comunicare pentru a 
atinge audienţa ţintă. Fără a exclude alte canale de comunicare, demararea 
procesului de consultare publică trebuie să fie publicată pe internet şi 
anunţată printr-un punct unic de acces la consultările publice." 

D .  L i m i t a  d e  t i m p  p e n t r u  p a r t i c i p a r e  
"Organizatorul consultării publice trebuie să asigure un timp suficient 
pentru invitare / chemare la acţiune şi pentru aşteptarea răspunsurilor şi 
primirea contribuţiilor scrise. Comisia Europeană asigură cel puţin 8 
săptămâni pentru colectarea opiniilor scrise şi notifică invitaţii cu 20 de 
zile lucrătoare înainte de data dezbaterilor şi consultărilor publice." 

E .  R e c u n o a ş t e r e a  c o n t r i b u ţ i e i  ş i  r e a c ţ i e  
"Contribuţiile colectate trebuie recunoscute. Rezultatul consultărilor 
publice deschise trebuie expus pe site-uri, prin puncte unice de acces la 
informaţie aflate la îndemână. Istoricul altor forme de consultare 
organizate pe acelaşi subiect şi / sau elementele bibliografice trebuie de 
asemenea postate public şi făcute accesibile pe site. Organizatorul 
consultărilor publice va elabora forme adecvate de răspuns, de 
asigurare a unei reacţii post dezbatere către participanţii la proces." 

A n e x a  2  la  C a r t e a  V e r d e  p r iv ind  I n iţ i a t iv a  E u r o p e a nă  p e n t r u  T r a n s p ar e n ţă  



Anexa 2 
 
 
 

T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  a n d  m i n i m u m  
s t a n d a r d s  i n  d e t a i l  

 
 

The general principles for consultation are participation, 
openness, accountability, effectiveness and coherence. 
In practice, this means ensuring that the Commission consults 
widely and that its consultation processes are transparent, 
efficient and consistent. 
The five minimum standards focus on different aspects of the 
consultation process: 

A .  C l e a r  c o n t e n t  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  
"All communications relating to consultation should be clear and concise, 
and should include all necessary information to facilitate responses." 

B .  C o n s u l t a t i o n  t a r g e t  g r o u p s  
"When defining the target group(s) in a consultation process, the 
Commission should ensure that relevant parties have an opportunity to 
express their opinions." 

C .  P u b l i c a t i o n  
"The Commission should ensure adequate awareness-raising publicity 
and adapt its communication channels to meet the needs of all target 
audiences. Without excluding other communication tools, open public 
consultations should be published on the internet and announced at the 
single access point." 

D .  T i m e  l i m i t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
"The Commission should provide sufficient time for planning and 
responses to invitations and written contributions. The Commission 
should strive to allow at least 8 weeks for reception of responses to 
written public consultations and 20 working days notice for meetings." 

E .  A c k n o w l e d g e m e n t  a n d  f e e d b a c k  
"Receipt of contributions should be acknowledged. Results of open public 
consultation should be displayed on websites linked to the single access 
point on the internet. […] Contributions to open public consultations 
will be made public on the single access point. Results of other forms 
of consultation should, as far as possible, also be subject to public scrutiny 
on the single access point on the Internet. The Commission will provide 
adequate feedback to responding parties and to the public at large." 

A n n e x  2  t o  G r e e n  P a p e r  E u r o p e a n  T r a n s p a r e n c y  I n i t i a t i v e  



 

 

Anexa 3 
 
 
 

M o t i v a ţ i a  i n i ţ i a t o r u l u i 
C r eş t e r e a  c a l i tăţ i i  d e z b a t e r i l o r  p u b l i c e .  C u m  măs u răm  u t i l i t a t e a 
intervenţiei noastre pentru influenţarea / îmbunătăţirea deciziei publice? 
 
În România, apariţia Legii privind liberul acces la informaţiile de interes 
public (L544/2001) şi a Legii privind transparenţa decizională în administraţia 
publică (L52/2003) au oferit cetăţenilor şi administraţiilor publice cadrul 
formal de exersare a democraţiei participative. Administraţiile publice au 
fost determinate să-şi reformeze abordarea faţă de cetăţean, să accepte 
şi să răspundă la nevoia acestuia de a fi informat şi consultat. Mai mult, 
asigurarea accesului cetăţeanului la decizia publică, prin participarea la 
dezbaterea propunerilor de acte normative, a revoluţionat sistemul de 
guvernare în ultimii ani. Astfel, România este una dintre cele mai 
avansate ţări din UE în ceea ce priveşte atât cadrul de reglementare, cât 
şi acumularea de bune practici prin mecanismul de consultări publice. 
Rapoartele de monitorizare a aplicării celor două legi, efectuate de 
Agenţia de Strategii Guvernamentale, confirmă nevoia cetăţenilor de a fi 
informaţi şi implicarea din ce în ce mai activă a acestora în procesul de 
amendare a reglementărilor care le afectează viaţa. Structuraţi în 
grupuri de interese legitime sau individual, cetăţenii încep să participe la 
viaţa publică, formulându-şi opiniile din ce în ce mai argumentat. 
După 6 ani de implementare a Legii transparenţei decizionale în 
administraţia publică, constatăm totuşi caracterul formal al organizării 
dezbaterilor publice a proiectelor de acte normative. Cauzele pot fi 
multiple, dar în principal nici autorităţile publice şi nici participanţii la 
proces nu au încredere în valoarea adăugată a demersului. Autorităţile 
publice nu cred că cetăţenii pot avea soluţii valabile de îmbunătăţire a 
reglementării şi cetăţenii nu cred că propunerile lor sunt luate în 
considerare. Nici unii şi nici alţii nu au descoperit în totalitate avantajele 
dezbaterilor publice. În consecinţă, autorităţile publice se văd constrânse 
să aplice formal legea, iar cetăţenii evită intervenţiile active în proces. 
O soluţie de depăşire a acestui impas, utilă şi pentru măsurarea calităţii 
intervenţiei cetăţenilor în amendarea proiectelor de acte normative, poate 
consta în introducerea unei rigori, a unei proceduri minimale uniforme de 
organizare a dezbaterilor publice, care să fie asimilată şi aplicată de fiecare 
autoritate publică aflată sub incidenţa Legii 52/2003. În scopul racordării 
la prevederile europene, această procedură va trebui să respecte principiile 
generale şi standardele minime de consultare publică, elaborate de Comisia 
Europeană, în anexa 2 din Cartea Verde - Iniţiativa Transparenţei Decizionale 
Europene - 2006 (Green Paper - European Transparency Initiative). 
Principiile generale pentru consultare publică prevăzute de aceasta sunt: 
participare, acces larg, responsabilitate, coerenţă şi eficienţă. Cu alte 
cuvinte, procesul de consultare trebuie să fie transparent, eficient şi 
consistent. 



 

 

Cele 5 standarde minime, prevăzute în anexa 2 din Cartea Verde, se 
focalizează pe aspectele principale ale procesului de consultare. Ele sunt: 

1 .  C o n ţ i n u t  c la r ,  s i m p l u  ş i  a c c e s i b il  c e tăţe a n u l u i  
Orice comunicare relaţionată cu procesul de consultare trebuie să fie 
clară şi concisă. Ea va include toate informaţiile necesare pentru a 
facilita un răspuns din partea cetăţeanului. 
2. C o n s u l t a r e a grupurilor de cetăţeni afectaţi de proiectele de acte 

normative. 
În procesul de consultare, definirea grupurilor ţintă afectate de 
viitoarea reglementare este necesară. Organizatorul consultării publice 
trebuie să se asigure că grupurile ţintă relevante vor avea oportunitatea 
să îşi exprime opinia cu privire la subiectul propus dezbaterii. 
3. P u b l ic i t at e a 
Organizatorul consultării publice trebuie să asigure o campanie de 
informare adecvată şi să-şi adapteze canalele de transmitere a 
informaţiei de aşa manieră încât să îşi atingă audienţa ţintă. Fără a 
se exclude alte instrumente de comunicare, deschiderea procesului 
de consultare publică trebuie să fie publicată pe internet şi anunţată 
printr-un unic punct de acces. 
4. L i m i t a  de  t im p  p e n t r u  p a r t i c i p a re a  l a  c o n su l tăr i  p u b l i c e 
Organizatorul consultării publice trebuie să asigure un timp suficient 
pentru invitare / chemare la acţiune şi pentru aşteptarea răspunsurilor 
şi contribuţiilor scrise. Comisia Europeană asigură cel puţin 8 săptămâni 
pentru colectarea opiniilor scrise şi notifică invitaţii cu 20 de zile 
lucrătoare înainte de data dezbaterilor şi consultărilor publice. 
5 .  R e c u n o aşt e r e  ş i  r e acţ i e  
Contribuţiile colectate trebuie recunoscute. Rezultatul consultărilor 
publice deschise trebuie expus pe site-uri, prin puncte unice de 
acces la informaţie aflate la îndemână. Istoricul altor forme de 
consultare organizate pe acelaşi subiect şi / sau elementele bibliografice 
trebuie de asemenea postate public şi făcute accesibile pe site. 
Organizatorul va elabora forme adecvate de asigurare a unei reacţii 
post-dezbatere către participanţi. 

În baza acestor principii şi standarde minime, Academia de Advocacy 
vă propune spre dezbatere prin procedura de audiere publică, o 
procedură minimă de organizare a dezbaterilor publice a actelor 
normative aflate sub incidenţa Legii 52/2003. 
Academia de Advocacy consideră că adoptarea de către autorităţile 
publice a unei proceduri minimale uniforme de dezbatere publică va 
creşte calitatea procesului de consultare publică, va responsabiliza 
deopotrivă cetăţeanul şi decidentul. 
Opiniile colectate prin procedura de audierea publică se vor sintetiza 
într-un raport care va fi prezentat într-o conferinţă de presă, la o 
săptămână de la eveniment, va fi transmis tuturor celor care au 
participat, va fi postat pe site pentru publicul larg, va fi trimis Agenţiei 
de Strategii Guvernamentale şi celorlalţi decidenţi politici implicaţi. 
Pentru formularea unei opinii este asigurată o minimă bibliografie, un 
îndrumar de formulare a opiniei, procedura de audiere publică, modul de 
înscriere şi participare la www.transparenta.audieripublice.ro 
Comisia de Iniţiere 
Timişoara, la 12 noiembrie 2009 



 

 

N o tă :  Ce trebuie să  faceţi pentru a vă  implica prin această  procedură? 
1. Să intraţi pe site-ul www.transparenta.audieripublice.ro şi să 

completaţi formularul de înscriere, exprimându-vă una din 
opţiunile precizate; 

2. Să parcurgeţi motivaţia descrisă de iniţiatori pentru acest demers; 
3. Să utilizaţi bibliografia dacă vă este util; 
4. Să parcurgeţi procedura de audieri publice şi instrucţiunile de 

formulare a unei opinii, dacă vă este util; 
5. Vă invităm să transmiteţi depoziţia scrisă sub formă de 

amendamente scrise şi motivate, la propunerea de procedură, în 
cadrul acestei audieri publice la adresa 
transparenta@audieripublice.ro până în data de 23 noiembrie, 
orele 16. 

6. Să veniţi la data şi ora prezentată la eveniment pentru a vă 
susţine depoziţia scrisă, în formă verbală, în maximum 3 minute. 
Susţinerea verbală nu trebuie neapărat să corespundă întru totul 
celei scrise, ci să potenţeze cele ce deja au fost exprimate în 
scris. Atenţ ie! Nu vă puteţ i  înscrie la cuvânt, în cadrul 
evenimentului, dacă nu aveţ i depusă o depoziţ ie scrisă. 
Procedura este foarte strictă în acest sens şi urmăreşte opţiunea 
dumneavoastră din formularul de înscriere. Opiniile verbale se 
înregistrează pentru a fi analizate alături de opiniile scrise de 
către o comisie de experţi, ulterior evenimentului. Dacă aţi lăsat 
o adresa de contact în formularul de înscriere vă vom transmite 
rezultatele acestui proces de consultare. Tot ce se va colecta, 
atât scris, cât şi verbal, rezultatele obţinute şi reflectarea în 
mass media se vor posta pe site-ul evenimentului. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 4 
 
 
 

R a p o r t  s i n t e z ă 
al  audierii  publice cu tema:  

C r eş t e r e a  c a l i tăţ i i  d e z b a t e r i l o r  p u b l i c e .  C u m  măs u răm  u t i l i t a t e a 
intervenţiei noastre pentru influenţarea / îmbunătăţirea deciziei publice? 
 
 
 
 
Introducere 
În absenţa capitalului social de încredere, partenerii sociali nu au 
descoperit în totalitate avantajele dezbaterilor publice. 

Tema consultării publice ca etapă obligatorie în adoptarea deciziei 
publice, deşi formal este reglementată prin Legea 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003), totuşi rămâne încă în fapt mai mult 
un deziderat decât o realitate. Astfel, după 6 ani de implementare a 
legii, se constată caracterul formalist al organizării dezbaterilor publice 
asupra proiectelor de acte normative. Cauzele sunt multiple, dar 
organizatorii acestui demers de audiere publică apreciază că atât 
autorităţile publice iniţiatoare, cât şi cetăţenii ca participanţi la proces 
nu au încredere în valoarea adăugată pe care o poate aduce acest 
demers de consultare asupra calităţii actului normativ. Astfel, lipsa de 
capital social la nivelul comunităţilor noastre sau valorile slăbite ale 
acestui indicator de coeziune socială determină autorităţile publice să nu 
creadă că cetăţenii pot avea soluţii pertinente şi viabile de îmbunătăţire 
a reglementării, în timp ce cetăţenii nu cred că propunerile lor sunt luate 
realmente în considerare ca să merite efortul de mobilizare şi implicare. 
Nici unii şi nici alţii nu au descoperit în totalitate avantajele dezbaterilor 
publice. 

În consecinţă, autorităţile publice se văd constrânse de lege să iniţieze 
şi să conducă consultarea publică, dar o fac superficial, formal şi fără 
accent pe calitate, iar cetăţenii evită implicarea pro-activă, rezumându-
se doar la reacţii punctuale. 

O soluţie de depăşire a acestui impas poate consta în introducerea unui 
grad mai mare de rigurozitate, printr-o procedură minimală uniformă de 
organizare a dezbaterilor publice, care să fie asimilată şi aplicată de 
fiecare autoritate publică aflată sub incidenţa Legii 52/2003. În scopul 
racordării la prevederile europene, această procedură trebuie să 
respecte principiile generale şi standardele minime de consultare publică 
elaborate de Comisia Europeană, în anexa 2 din Cartea Verde - Initiaţiva 
Transparenţei Decizionale Europene - 2006 (Green Paper - European 
Transparency Initiative). 



S u m a r  e xe c u t i v  -  R e c o m a n dăr i  
În baza depoziţiilor prezentate de către participanţii la audierea publică, 
comisia de experţi a reţinut în prezenta sinteză un set de recomandări, 
astfel: 

••Participare pro-activă şi nu reactivă: stimularea participării publice 
în procesul de elaborare, avizare şi aprobare a politicilor publice şi pe 
întreg parcursul legislativ de reglementare normativă trebuie să fie un 
element transversal al consultărilor publice; 

••Educarea funcţionarilor publici şi a aleşilor locali în ceea ce 
priveşte elaborarea politicilor publice şi conducerea proceselor de 
consultare publică pentru adoptarea deciziilor de politică publică. Modul 
în care se petrec lucrurile în realitate arată că autorităţile din oraşele 
mici şi din mediul rural fie ocolesc consultarea publică a diferitelor lor 
proiecte de acte normative de interes local pe motive de urgenţă, fie se 
sustrag de la această obligaţie ca urmare a incapacităţii de a planifica, 
organiza, conduce şi sintetiza opiniile şi propunerile din consultarea 
publică. Prin urmare, instruirea continuă este o direcţie de acţiune pe 
linia educării funcţionarilor publici şi a aleşilor locali, precum şi a 
personalului contractual; 

••Introducerea unei proceduri minimale uniforme pentru toate 
autorităţile. Procesul de consultare publică trebuie să urmeze o 
procedură minimală uniformă pe ansamblul ţării şi pe tipuri de decidenţi. 
Consultarea publică iniţiată şi condusă de autorităţile locale trebuie să 
fie coroborată şi cu complexitatea deciziei ce urmează a fi luată sub 
forma unui tip de act normativ. Procedura minimală uniformă (susţinută 
de toţi participanţii la audieri şi prezentată în anexa la acest raport) este 
menită să contribuie la respectarea literei dar, mai ales, la atingerea 
spiritului şi scopului Legii 52/2003; 

••Renunţarea la amatorism, cât şi la gesturi discreţionare prin 
uniformizarea abordării. Introducerea unei proceduri minimale uniforme 
obligatoriu de urmat este pe deplin justificată momentului întrucât viaţa 
publică în plină criză trebuie bazată pe politici publice fundamentate şi 
cu bază de susţinere, nu pe decizii conjuncturale, pe amatorism sau 
dispoziţia şi bunul plac al autorităţilor la un moment dat. Prin urmare, 
conducerea comunicării în procesul de consultare publică să nu fie 
numai una mediată prin intermediul presei generaliste (ce s-a dovedit a 
fi puţin interesată de acest subiect), ci în egală măsură direcţionată 
către toate părţile interesate, în prealabil identificate complet şi corect 
de către iniţiatorul proiectului de politică publică sau de act normativ; 

••Monitorizare şi control pe procedura de consultare publică, alături 
de introducerea unor sancţiuni. Trebuie introdus conceptul de 
monitorizare şi control al modului în care se aplică procedura de 
consultare publică exercitată de către o autoritate ierarhic superioară. În 
acest sens, s-au avansat propuneri ca exercitarea controlului să fie 
făcută pe mai multe paliere, respectiv: 
i.__În cazul autorităţilor locale, este indicată Instituţia Prefectului ca fiind cea 

îndrituită şi în măsură să fie responsabilă de exercitarea acestui control pe 
procedură; 

ii.__Secretariatul General al Guvernului faţă de Secretarii Generali din ministere; 



iii.__Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, care asigură secretariatul 
Consiliului Naţional de Dezvoltare Regională, în raport cu procesele de 
consultare publică organizate de Consiliile de Dezvoltare Regională. 

••Accesibilitatea şi simplificarea limbajului, renunţarea la tehnicalităţi 
excesive, adaptarea metodelor de informare şi consultare folosite la 
caracteristicile grupurilor ţintă. În procesul de parcurgere a procedurii de 
consultare publică, gradul de informare şi conţinutul informaţiei 
furnizate public trebuie să fie adecvate şi pe înţelesul cetăţenilor, astfel 
încât să-i determine pe aceştia să se implice, să formuleze opţiuni şi nu 
să-i îndepărteze sau să conducă la pasivitate. Pentru a stimula 
implicarea şi a determina eficienţa consultării, în nota de fundamentare, 
motivaţia sau expunerea de motive trebuie să se renunţe la un limbaj 
tehnic sau juridic care poate îndepărta cetăţeanul, funcţionarii publici 
trebuie să fie în măsură să utilizeze mesaje adecvate publicului vizat de 
respectivul act normativ. Astfel, publicarea pe site-ul primăriilor din 
mediul rural s-a dovedit a fi nu numai profund nelucrativă, ci doar 
formalistă sub aspectul conformităţii, aceasta deoarece gradul de 
penetrare a tehnologiei informaţiei în mediul sătesc este unul cât se 
poate de rudimentar; 

••Managementul eficient al proceselor de consultare publică. 
Activităţile de consultare publică nu trebuie doar bifate pentru 
conformitate, ci trebuie urmărită eficienţa activităţilor de consultare 
publică. Astfel, având în vedere contextul imediat următor care vizează 
modificarea legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare a Consiliului Economic 
şi Social, se propune studierea implicării acestui organism în procesele 
de dezbatere public-privat. 
O procedură minimală uniformă este nu numai dezirabilă, dar şi extrem 
de utilă pentru disciplinarea actului de consultare publică, de exprimare 
a unor opinii, propuneri şi, în acelaşi timp, utilă pentru a cuprinde 
varietatea grupurilor ţintă. 
Au fost formulate şi recomandări punctuale şi tehnice, respectiv: 

••Conservarea memoriei instituţionale prin înregistrarea, transcrierea 
şi prelucrarea opiniilor şi propunerilor de modificări de politică publică 
sau acte normative. Depozitarea şi arhivarea pentru o perioadă de timp 
determinată a reacţiilor şi propunerilor colectate în urma consultărilor 
publice, aspect ce ar conduce nemijlocit la stimularea memoriei 
instituţionale cu impact asupra creşterii calităţii dezbaterilor publice şi a 
transparenţei decizionale. 
Au fost formulate şi recomandări juridice punctuale pe actualul text de 
lege, respectiv: 

••Se propune definirea concretă a conceptului de "procedură de 
urgenţă" prevăzut de art. 6, alin. 9 din Legea nr. 52/2003, precum şi 
enumerarea situaţiilor sau circumstanţelor excepţionale care ar impune 
adoptarea proiectelor de acte normative în procedură de urgenţă, 
înlăturând astfel interpretarea discreţionară a autorităţilor sub acest 
aspect, privind respectarea legii, cât şi a instanţelor de judecată. De 
asemenea, se consideră că ar fi normal ca adoptarea proiectelor de acte 
normative în procedură de urgenţă, conform art. 6, alin. 9 din lege, să 
se facă în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local. 



••Se solicită modificarea art. 6 din Legea nr. 52/2003, în sensul 
introducerii sancţiunii nulităţii de drept a actului normativ elaborat cu 
încălcarea prevederilor art. 6. Nulitatea absolută/de drept este nulitatea 
care sancţionează nerespectarea, la încheierea actului juridic, a unei 
norme care ocroteşte un interes general, obştesc. În opinia celor care 
au susţinut această propunere se consideră că procedura de elaborare a 
unui proiect de act normativ de către o autoritate publică reprezintă o 
normă care ocroteşte un interes general. Astfel, chiar hotărâri 
interpretabile şi forţate, la limita legii, vor putea fi evitate prin 
prevederea expresă a sancţiunii nulităţii de drept a actului normativ 
elaborat cu încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003. 
 
C o n t e x t  
România este una dintre ţările membre UE cu un cadru legislativ 
avansat în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi transparenţa 
proceselor decizionale, cadru care s-a creionat prin adoptarea Legii 
544/2001 şi ulterior prin adoptarea Legii 52/2003 privind transparenţa 
decizională. 
La cele de mai sus se adaugă Legea 346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care prevedea 
înfiinţarea Grupurilor de Impact Legislativ (GIL) şi adoptarea unui 
regulament de organizare şi funcţionare la nivelul MIMMC. Cu toate 
acestea, aceste mecanisme de consultare descrise de respectivul act 
normativ nu au fost funcţionale niciodată. 
În concluzie, în practică procesul de consultare publică, deşi bine schiţat 
de cadrul legislativ actual, funcţionează defectuos şi neuniform ca 
urmare a lipsei unui cadru procedural riguros pe ansamblul ţării, cât şi la 
toate nivelele decizionale, naţional şi, respectiv, local şi obligatoriu de 
parcurs pentru toţi iniţiatorii de acte normative, menite să pună în operă 
diferitele politici publice. 
 
S c o p u l  a u di e r i i  p u b l i c e  
Audierea publică organizată de către Academia de Advocacy s-a dorit a 
fi un forum de dezbatere publică riguros procedural, dar în acelaşi timp 
accesibil, în scopul colectării într-un interval scurt a unui număr 
important de puncte de vedere analitice şi critice, precum şi a 
propunerilor specifice de mai sus. 
Audierea publică a reprezentat o arenă de consultare publică a factorilor 
interesaţi, respectiv autorităţi publice, ministere de resort, reprezentanţi 
ai patronatelor, organizaţii neguvernamentale, experţi atât în 
fundamentarea, elaborarea, cât şi în punerea în aplicare a unei proceduri 
minimale uniforme de consultare publică în procesul de elaborare, 
avizare, adoptare a politicilor publice sub forma diferitelor tipuri de acte 
normative. 
 
S t r u c t u r a r e a  d e p o z iţ i i l o r  t r a n s mi s e  ş i  p r e ze n t a t e  
La această audiere publică s-a depus un număr de 14 depoziţii scrise. 
În timpul evenimentului şi-au exprimat opinia 8 vorbitori. 



Cele 14 puncte de vedere scrise colectate se pot clasifica, în funcţie de 
structura reprezentată, în modul următor: 
 

Categoria Nr. 
crt. Structura reprezentată 

Autorităţ i  publ ice 
centrale: 1. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 
Autorităţ i  publ ice 
locale: 2. Primăria Municipiului Iaşi 

 3. Primăria Municipiului Timişoara 
Organizaţ i i  de t ip 
patronal: 4. Asociaţia Oamenilor de Afaceri din 

România 

 5. 
ADAF - Asociaţia pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin 

Organisme non-
guvernamentale: 6. Transparency International 

 7. Centrul pentru Jurnalism Independent 

 8. Centrul Regional pentru Management 
Organizaţional 

 9. Institutul Român de Training 
 10. Fundaţia Ruhama 

 11. Federaţia Asociaţiilor de Locatari 
Timişoara 

 12. Centrul de Afaceri MASTER 

 13. Centrul de Resurse pentru participare 
publică - CeRe 

Societăţ i  
comerciale 14. ICPE S.A. 

 

Se poate observa interesul manifestat de organismele societăţii civile, 
care şi pe parcursul dezbaterii publice şi-au arătat interesul pentru 
completarea şi îmbunătăţirea cadrului normativ actual şi, pe de altă 
parte, slaba reacţie din partea organismelor autorităţilor publice centrale 
şi locale, cu excepţiile notabile menţionate mai sus. 
 
E x t r a s e  d i n  c o n c l u z i i le  d e p o z iţ i i l o r  p r e ze n t a t e ,  p e  sc u r t  

• Implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor 
administrative este crucială pentru buna funcţionare a unui stat 
democratic. Din păcate însă, Legea transparenţei decizionale în 
administraţia publică nu a fost suficient popularizată şi promovată; 

• Societatea civilă poate fi multiplicator al informaţiei şi, prin 
urmare, organizarea unor instruiri pentru reprezentanţii organizaţiilor 
non-guvernamentale ar duce la o diseminare mai eficientă a informaţiilor 
referitoare la Legea transparenţei decizionale; 

• Tema consultării publice ca etapă obligatorie în adoptarea 
deciziei publice, deşi formal este reglementată, totuşi rămâne încă un 
deziderat mai mult decât o realitate; 



• Susţinem procedura minimală uniformă de organizare a 
dezbaterilor publice în contextul Legii 52/2003 privind transparenţa 
procesului decizional, fără însă a considera că această procedură, 
singură, va fi suficientă pentru îmbunătăţirea fundamentală a modului în 
care Legea 52/2003 este aplicată; 

• Formalismul implementării Legii 52/2003 sau neaplicarea acestei 
legi pot fi susţinute prin multe argumente: atât date exacte, cât şi 
exemple concrete. 

• Practica, obişnuită mai ales la nivelul administraţiei locale, de a 
ocoli procedurile de transparenţă şi dezbatere publică pentru proiecte de 
hotărâre cu caracter normativ - motivând cu urgenţa acestora - este 
rareori justificată. 

• Unele autorităţi locale au argumentat că "datorită faptului că în 
această perioadă sunt aplicate prevederile Legii nr. 329/2009 privind 
raţionalizarea cheltuielilor publice, personalul nostru (în mod eşalonat) 
efectuează cele 4 zile de concediu fără plată pe luna noiembrie, nu am 
reuşit în timpul scurt să analizăm şi să aprofundăm proiectul privind 
procedura uniformă minimală de consultări publice supus dezbaterii 
publice, pentru a prezenta amendamente", dar vor urmări cu interes 
sinteza audierilor; 

• În cazul Instituţiei Prefectului, conform Legii 340/2004, "natura 
juridică a ordinelor emise de aceasta (ordine preponderent cu caracter 
individual) nu permite organizarea de şedinţe şi consultarea publicului". 
Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial şi se 
transmit Ministerului Administraţiei şi Internelor. În ceea ce priveşte 
serviciile publice deconcentrate, acestea nu emit acte administrative cu 
caracter normativ, această atribuţie revenind instituţiilor care sunt 
ierarhic superioare; 

• În opinia unor reprezentanţi ai autorităţilor locale "concluziile 
consultării publice pot fi prezentate de către instituţia iniţiatoare a 
acesteia, respectiv a proiectului de act normativ propus, doar după ce 
decidentul şi-a exprimat opţiunea pentru o variantă finală a actului de 
reglementare respectiv"; 

• Alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale au evidenţiat utilitatea 
procesului de consultare publică, în cadrul căruia "în afara anunţului 
public afişat la sediul instituţiei, în mass-media şi pe site", s-au orientat 
şi pentru modalităţi directe de a colecta propunerile cetăţenilor cum 
sunt "cele 5 consilii de cartier, centre şi agenţii de cartier"; 

• Referirile la elaborarea motivaţiei / notei de fundamentare, la 
cuprinsul indicativ al acesteia şi la stabilirea grupurilor ţintă, nu ar trebui 
incluse în procedura uniformă minimală de consultări publice, deoarece 
"conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a unui act normativ 
este reglementat prin HG nr.1361/2006"; 

• Pentru localităţile rurale şi localităţile urbane mici ar trebui 
elaborată o procedură distinctă adecvată problematicii, gradului de 
pregătire, asociere şi interes al cetăţenilor şi mijloacelor de comunicare 
existente în mediul rural; 

• Propunem iniţierea unor demersuri pentru constituirea unui grup 
de analiză de impact, într-o formulă de parteneriat public-privat, pe 
lângă Consiliul Economic şi Social, în contextul reformării acestuia; 



• Un aspect pe care îl susţinem este ca expunerea de motive să fie 
făcută pe înţelesul cetăţeanului, astfel încât acesta să înţeleagă ce va 
presupune viitoarea politică publică şi să poată să îşi spună punctul de 
vedere; 

• Stabilirea modului în care se va face comunicarea prin mass 
media va respecta prevederile legale privind achiziţia de publicitate; 

• Proiectul de reglementare împreună cu documentele însoţitoare 
şi minuta vor fi accesibile public pe întreg parcursul procesului de 
dezbatere şi decizie; 

• Participanţii la procesul de consultare publică vor fi informaţi cu 
privire la decizia finală şi la modul în care recomandările făcute de 
părţile interesate pe parcursul procesului au fost valorificate; 

• Minuta (elaborată în urma procesului de consultare) va fi trimisă 
spre decidenţi doar după ce aceasta a fost transmisă participanţilor la 
dezbaterea publică şi aceştia au confirmat exactitatea transcrierii 
punctului lor de vedere; 

• Este necesară justificarea renunţării la recomandări de către 
decidenţi pentru evitarea suspiciunilor de parţialitate, atitudine 
părtinitoare şi decizie discriminatorie; 

• În decursul celor 6 ani de la intrarea în vigoare a Legii 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, nu avem 
cunoştinţă ca vreunul dintre prefecţi să fi solicitat, vreodată, anularea 
vreunui act administrativ normativ al vreunei autorităţi locale, pe 
temeiul constatării, în cadrul controlului de legalitate, a nerespectării 
condiţiilor procedurale care privesc participarea publicului la elaborarea 
actelor normative. În aceste condiţii, prefectul poate încerca o soluţie 
de colaborare cu secretarii consiliilor locale, sub forma introducerii (prin 
Ordin al prefectului) unui tabel de conformitate cu cerinţele procedurale 
ale Legii 52, care să însoţească actele normative comunicate de 
secretari. Un astfel de instrument de comunicare între prefect şi 
secretarii consiliilor locale din judeţ ar conduce la o mai bună aplicare a 
procedurilor privind participarea publicului la elaborarea actelor 
normative, la o mai mare deschidere a administraţiei locale către agenda 
cetăţeanului; 

• Solicităm modificarea art. 6 din Legea nr. 52/2003, în sensul 
introducerii sancţiunii nulităţii de drept a actului normativ elaborat cu 
încălcarea prevederilor art. 6. Astfel, aceasta apare ca mijloc de 
garanţie a principiului legalităţii, de asigurare a respectării ordinii publice; 

• Sancţionarea funcţionarilor care nu respectă procesul de 
consultare trebuie să fie exemplară şi făcută publică pe site-ul 
administraţiei locale şi difuzată la nivelul comunităţilor de cetăţeni; 

• Este necesar să fie îmbunătăţit cadrul legislativ care să 
definească, în corelare cu etapa în care ne aflăm, tipurile de decizii care 
să nu poate fi luate fără consultare publică consistentă. 
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Participarea la guvernare, indiferent de nivelul deciziei publice, este 
rolul cheie al cetăţenilor în democraţie. Este nu numai dreptul, ci şi 
datoria lor. Participarea cetăţenilor poate lua mai multe forme. În primul 
rând, îşi pot vota candidaţii preferaţi în funcţie de propriile crezuri şi 
interese. Pot ei înşişi să se înscrie în cursele electorale, dacă au ceva 
de dăruit comunităţii. Dar cel mai la îndemână mijloc este de a participa 
activ la dezbaterea publică a problemelor care îi afectează pentru a 
contribui la adoptarea deciziei publice optime. Pentru aceasta, trebuie 
să fie preocupat de ce se întâmplă în jurul său, să fie informat, să ia 
atitudine şi să persevereze în exprimarea opiniei sale publice. Participarea 
activă construieşte democraţia şi responsabilizează decidenţii publici. 

Radu Nicosevici 
preşedintele Academiei de Advocacy 

 

Într-o democraţie participativă, cetăţeanul trebuie respectat. Dar 
respectul nu vine de la sine, el se câştigă. Prin multă implicare civică, 
prin cunoaşterea mecanismelor de luare a deciziei publice, prin informare, 
prin înţelegerea limitelor interlocutorilor, va putea interveni activ şi 
performant, contribuind la creşterea calităţii propriei vieţi şi a familiei 
sale. Va trebui să înţeleagă că el a decis să participe la un sistem în 
care oferă o parte din venitul lui pentru o administrare în comun a 
teritoriului în care trăieşte cu familia sa. Atunci şi numai atunci va şti 
că are dreptul şi datoria să intervină activ la viaţa comunităţii. Va înţelege, 
dintr-o dată, că numai absenţii nu au dreptate. 

Corina Dragomirescu 
manager de proiect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 




