
 

 
 
ÎŃi doreşti ca administraŃia publică 

să îşi sporească gradul de 
responsabilitate faŃă de cetăŃean? 

 
Vrei să participi activ în procesul de 

luare a deciziilor administrative şi în 
procesul de elaborare a actelor 
normative? 

 
Urmăreşti sporirea gradului de 

transparenŃă la nivelul întregii administraŃii 
publice? 
 

 
Află că este dreptul tău să: 

 
� Fii informat în prealabil asupra 

problemelor de interes public care 
urmează a fi dezbătute de autorităŃile 
administraŃiei publice centrale şi locale, 
precum şi asupra proiectelor de acte 
normative; 

� Fii consultat, la iniŃiativa 
autorităŃilor publice, în procesul de 
elaborare de acte normative; 

� Participi activ la luarea deciziilor 
administrative şi în procesul de elaborare 
a proiectelor de acte normative. 
 
 

 este reglementat 
prin Legea nr. 52/2003 privind 
transparenŃa decizională în administraŃia 
publică. 

 
 
 

 

, 
obligate să respecte dispoziŃiile prezentei 
legi, sunt: 

 
� AutorităŃile administraŃiei publice 

centrale: ministerele, alte organe centrale 
ale administraŃiei publice din subordinea 
Guvernului sau a ministerelor, serviciile 
publice descentralizate ale acestora, 
precum şi autorităŃile administraŃiei 
autonome. 
 

� AutorităŃile administraŃiei publice 
locale: consiliile judeŃene, consiliile locale, 
primării, instituŃiile şi serviciile publice de 
interes local sau judeŃean. 

  
Orice persoană care se consideră 

vătămată în drepturile sale, prevăzute în 
prezenta lege, poate face plângere în 
condiŃiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 FuncŃionarul care, din motive 
contrar legii, nu permite accesul 
persoanelor la şedinŃele publice sau 
împiedică implicarea persoanelor 
interesate în procesul de elaborare a 
actelor normative de interes public, va fi 
sancŃionat potrivit prevederilor Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 
publici. 

Persoanele care asistă la şedinŃele 
publice trebuie să respecte regulamentul 
de organizare şi funcŃionare al autorităŃii 
publice. 

 

 
 

� Autoritatea administraŃiei publice 
are obligaŃia să publice un anunŃ referitor 
la această acŃiune pe site-ul propriu, să-l 
afişeze la sediul propriu, într-un spaŃiu 
accesibil publicului, şi să-l transmită către 
mass-media centrală sau locală. 

� Autoritatea administraŃiei publice 
va transmite proiectele de acte normative 
tuturor persoanelor care au depus o 
cerere pentru primirea acestor informaŃii. 
 

 referitor la elaborarea 
unui proiect de act normativ va fi adus la 

cunoştinŃă publicului cu  

înainte de supunerea spre analiză, 
avizare şi adoptare de către autorităŃile 
publice. 

La publicarea anunŃului, autoritatea 
administraŃiei publice va stabili o perioadă 

de  pentru a primi în 

scris  la 
proiectul de act normativ supus dezbaterii 
publice. 

 
Autoritatea publică este obligată să 

decidă organizarea unei  
cu privire la proiectul de act normativ, 
dacă acest lucru a fost cerut în scris de 
către o asociaŃie legal constituită, sau de 
către o altă autoritate publică. 

Dezbaterile publice trebuie să se 
desfăşoare în  de la 
publicarea datei şi locului unde urmează 
să fie organizată dezbaterea. 

 



 

 
 

 interesate 
la lucrările şedinŃelor publice se va face în 
următoarele condiŃii: 

 
� AnunŃul privind şedinŃa publică se 

afişează la sediul autorităŃii publice, inserat 
în site-ul propriu şi se transmite către mass-

media, cu  înainte de 
desfăşurare. 

� AnunŃul trebuie adus la cunoştinŃa 
cetăŃenilor şi a asociaŃiilor legal constituite 
care au prezentat sugestii şi propuneri în 
scris, cu valoare de recomandare. 

Participarea persoanelor interesate 
la şedinŃele publice se va face în limita 
locurilor disponibile în sala de şedinŃe, în 
ordinea de precădere dată de interesul 
asociaŃiilor legal constituite în raport cu 
subiectul şedinŃei publice, stabilită de 
persoana care prezidează şedinŃa publică. 

Ordinea de precădere nu poate 
limita accesul mass-media la şedinŃele 
publice. 

 
Persoana care prezidează şedinŃa 

publică oferă invitaŃilor şi persoanelor care 
participă din proprie iniŃiativă, posibilitatea 
de a se exprima cu privire la problemele 
aflate pe ordinea de zi. 

 
Punctele de vedere exprimate în 

cadrul şedinŃelor publice au valoare de 
recomandare. 

 
AutorităŃile publice sunt obligate să 

întocmească un  privind 
transparenŃa decizională. 

 
CetăŃenii care doresc să se 

implice pot primi sprijin gratuit de la 
organizaŃiile partenere în proiect. 

 

 
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara, 
Str. Braşov, nr. 8, Jud. Timiş, Cod 300194, 

Tel/fax 0256/201237, e-mail: falt@falt.ro, 

www.falt.ro 
 

 
AsociaŃia Paem Arad, Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 17, 

Jud. Arad, Cod 310086, Tel/fax: 0257/285100, 
e-mail: paemarad@rdsar.ro, www.paemarad.ro 

 

 
AsociaŃia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria,  

Str. LibertăŃii, nr. 4, Jud. Hunedoara, Cod 335900, 

Tel/fax: 0354/401.027, e-mail: office@aidd.ro 

 

 
AsociaŃia Microregională “Banat - Ripensis” de Dezvoltare a 

LocalităŃilor Jimbolia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 81, 

Jud. Timiş, Cod 305400,Tel./fax.:0256/360078, 

e-mail: banat_ripensis@yahoo.com, 
 

 
Liga pentru Integrarea şi Dezvoltarea SocietăŃii VaŃa de Jos, str. 

Platanilor nr. 15 C, Jud. Hunedoara, Cod 33500, 

Tel. 0746131180, Fax 0354/814317,  
e-mail: lids.bcc@gmail.com 
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sprijinului societăŃii civile în lupta împotriva corupŃiei. 
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara – Martie 2010 

ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziŃia 

oficială a Uniunii Europene 
Pentru eventuale informaŃii şi sesizări legate de proiectele 

Phare contactaŃi cfcu.phare@mfinanŃe.ro 


