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RAPORT ANUAL
cu privire la aplicarea Legii NR. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică
Perioada de raportare: 1 ianuarie 2006- 30 decembrie 2006
Constituţia României:
Art. 31 Dreptul la informaţie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public
nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra
problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a
tinerilor sau securitatea naţională.
Legea nr. 52/2003:
Art. 1(2) Legea are drept scop:
a) să sporească 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.
La baza acestei legi stau urmatoarele principii: 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; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor
legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative; participarea activa a cetăţenilor la luarea
deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative, cu respectarea anumitor reguli.

RAPORT ANUL 2006
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate
1547
2. Numărul proiectelor de acte normative anunţate în mod public:
1. pe site-ul propriu
444
2. prin afişare la sediul propriu
444
3. prin mass-media
444
3. Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru
primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ
0
4. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii
legal constituite
0
5. Numărul total al recomandarilor primite
0
6. Numărul total al recomandarilor incluse în proiectele de acte normative
0
7. Numărul întalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite
0
8. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă
9
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedintelor publice
20
2. Numărul şedintelor publice anunţate prin:
1. afişare la sediul propriu
20
2. publicare pe site-ul propriu
20
3. mass-media
20
3. Numărul şedintelor publice aduse la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor
legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris
0
4. Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice
127
5. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media
20
6. Numărul total al observaţiilor şi recomandarilor exprimate în cadrul
şedinţelor publice
43
7. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
35
8. Numărul şedintelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării
accesului
1. informaţii exceptate
0
2. vot secret
0

3.alte motive (care ?)
4. total
9. Numărul total al minutelor şedinţelor publice

0
0
20

10. Numărul minutelor făcute publice
20
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost actionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii
privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a actelor normative
1. rezolvate favorabil
0
2. respinse
0
3. în curs de solutionare
0
4. total
0
2. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii
privind participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor
1.rezolvate favorabil
0
2.respinse
0
3.în curs de solutionare
0
4.total
0
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