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RAPORT
privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică în anul 2009

Parte a transparenţei instituţionale derivată din dreptul constituţional al
cetăţeanului la informare, transparenţa decizională în admininistraţia publică
reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 are menirea de a institui reguli procedurale
minimale care să asigure cadrul legal de participare a cetăţenilor la procesul de elaborare a
actelor normative şi de luare a deciziilor administrative, să dea un instrument de control al
cetăţenului asupra administraţiei publice şi să crească responsabilitatea administraţiei
publice faţă de cetăţeni în legătură cu actele cu caracter normativ pe care le iniţiază şi
aprobă în exercitarea atribuţiilor legale.
Conform datelor statistice din „Fişa de evaluare a implementării Legii nr.53/2003 în
anul 2009”, prezentată în anexă şi care face parte integrantă din prezentul raport,
Consiliul Judeţean Ialomiţa a inţiat şi a adoptat, în anul de raportare, 86 de hotărâri cu
caracter normativ.
Obligaţiile instituite prin Legea nr. 52/2003 au fost respectate de Consiliul Judeţean
Ialomiţa atât în etapa de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ , cât şi în
cea de asigurare a participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative.
Astfel, în etapa procedurală de elaborare a celor 86 de proiecte de hotărâri cu
caracter normativ, Consiliul Judeţean Ialomiţa a asigurat, prin compartimentele de
specialitate, redactarea anunţului privind intenţia de elaborare a proiectelor de hotărâri
cu caracter normativ, redactarea acestor proiecte, a expunerii de motive şi a raportului
direcţiei de specialitate, publicarea anunţului în mass-media locală şi pe site-ul www.
cicnet.ro şi afişarea la sediul instituţiei, în Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, înscrierea
în anunţ a termenului limită, a locului şi modalităţilor în care cei interesaţi pot trimite
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
şi specificarea persoanelor care le primeşte.
S-au realizat mape cu proiectele de hotărâre cu caracter normativ, care au putut fi
consultate în Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni. De asemenea, prin grija resposabilului
cu societatea civilă, astfel de mape au fost puse la dispoziţia reprezentanţilor mass-media
locale sau transmise unor organizaţii non-guvernamentale care activează la nivelul

judeţului Ialomiţa şi care, de la începutul anului 2009, ne-au adresat o solicitare pe linia
transparenţei decizionale valabilă pentru întregul an (Asociaţia pentru Transparenţă
Decizională TRADEC Slobozia, Asociaţia pentru Alternativă şi Monitorizare Independentă
Urziceni, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Ialomiţa). Numărul proiectelor cu
caracter normativ transmise a fost de 27.
Toate documentele de fundamentare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Ialomiţa cu caracter normativ au fost inserate pe pagina de internet
www.cicnet.ro, link-ul „Transparenţa decizională”, creat special pentru a asigura o
vizibilitate directă pe pagina de INTERNET şi accesibilitatea utilizatorilor la un
instrument important al transparenţei decizionale.
Printre atribuţiile îndeplinite de responsabilul cu societatea civilă, înscrise în fişa
postului, se numără şi cele referitoare la respectarea strictă a termenelor legale specifice
procesului de elaborare a proiectului hotărârilor cu caracter normativ, primirea de
propuneri, sugestii sau opinii în legătură cu proiectul supus dezbaterii publice, organizarea
de dezbateri publice la solicitarea scrisă a unei asociaţii legal constituite sau a altei
autorităţi publice. Din păcate, nici în anul 2009 nu au existat astfel de solictări şi, în
consecinţă, Consiliul Judeţean Ialomiţa a organizat, din proprie iniţiativă, la Slobozia sau
pe centre zonale, 7 dezbateri publice pe teme referitoare la aprobarea bugetului propriu al
judeţului Ialomiţa sau teme de interes judeţean. În cadrul acestor dezbateri, participanţii
au făcut 72 de recomandări, propuneri şi sugestii de îmbunătăţire a proiectelor de hotărâri
cu caracter normativ supuse dezbaterii, din care 9 au fost incluse în proiecte.
Etapa procedurală de participare la procesul de luare a deciziilor administrative a
însemnat derularea activităţilor legale de desfăşurarea şedinţelor publice ale Consiliului
Judeţean Ialomiţa. Fiecare şedinţă de consiliu a presupus activităţi precum: întocmirea
ordinii de zi, anunţ în presă, convocarea consilieriloe judeţeni, şedinţe de comisie de
specialitate, colaborare cu raportorii la întocmirea proiectelor de hotărâri, multiplicat
materiale de şedinţă, întocmire şi redactare proces - verbal de şedinţă. Anunţul şi mapele
cu proiectele de hotărâre cu caracter normativ au fost transmise conslierilor judeţeni,
reprezentanţilor mass-media şi unor organizaţii non-guvernamentale care activează la
nivelul judeţului Ialomiţa şi care au solicitat acest lucru.
Toate cele 11 şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2009 au
fost publice, la unele dintre ele au fost invitate persoanele interesate de domeniul dezbătut,
cărora li s-au asigurat condiţiile de participare la dezbateri. În şedinţele publice s-au
înregistrat 23 de recomandări, observaţii şi propuneri, din care 4 au fost incluse în deciziile
administrative adoptate.
Toate lucrările şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost stenografiate, iar
proiectele de hotărâre cu caracter normativ, procesul-verbal şi minutele au fost îndosariate
şi arhivate. S-a asigurat comunicarea actelor normative adoptate de Consiliul Judeţean
persoanelor şi autorităţilor publice interesate, publicarea lor pe site-ul propriu
www.cicnet.ro şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa. Hotărârilor cu caracter
normativ adoptate şi minutelor şedinţelor li s-a asigurat atât caracterul public, prin
inserarea pe site-ul www.cicnet.ro, cât şi posibilitatea de a fi accesate la cerere, în condiţiile
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative şi plângeri la instanţa de contencios
administrativ în legătură cu aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003.
Din aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică în anul 2009 se pot desprinde următoarele concluzii:

a) folosirea acestui instrument juridic în procesul de elaborare şi adoptare a
proiectelor de hotărâre cu caracter normativ a devenit pentru Consiliul
Judeţean Ialomiţa o pârghie importantă pentru perfecţionarea activităţii şi a
managementului public, un mijloc de dialog direct dintre autoritatea publică pe
care o reprezentăm şi cetăţenii judeţului Ialomiţa, pentru ca deciziile
administrative iniţiate şi adoptate să răspundă interesului major al
comunităţilor locale;
b) există o nevoie imperioasă de perfecţionare profesională în domeniul
comunicării şi informării publice, pentru ca transparenţa instituţională să fie
deplină şi să fie aplicate standarde de performanţă în domeniu, compatibile cu
normele şi practicile europene;
c) se impune să fie organizate seminarii cu participarea reprezentanţilor
autorităţilor publice responsabile cu societatea civilă şi ai societăţii civile pe tema
transparenţei decizionale, pentru a identifica împreună soluţiile de aplicare
eficientă a principiilor transparenţei decizionale şi instituţionale;
d) necesitatea actualizării Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, pentru că prevederile ei să fie corelate cu acte normative
nou apărute (Constituţia revizuită, Legea 215/2001 a administraţiei locale,
republicată, O.G 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de editare a Monitoarelor Oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale) şi să
asigure îmbunătăţirea substanţială a conţinutului legii.
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FIŞĂ DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2009

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

INDICATORI

cod

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative
A1
adoptate în 2009
2. Numărul proiectelor de acte normative care
A2
au fost anunţate în mod public

RASPUNS
27
27

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu

A2_1

b. prin afisare la sediul propriu

A2_2

c. prin mass-media

A2_3

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea
de informaţii referitoare la proiecte de acte
normative

A3

27

27
3

Din care, solicitate de:

a. persoane fizice

A3_1

-

b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii
legal constituite

A3_2

3

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor
fizice care au depus o cerere pentru primirea
informaţiilor referitoare la proiectul de act
normativ

A4
-

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de
A5
afaceri şi altor asociaţii legal constituite

27

6. Numărul persoanelor responsabile pentru
relaţia cu societatea civilă care au fost
desemnate

1

7. Numărul total al recomandarilor primite

A6

A7

72

8. Numarul total al recomandărilor incluse în
proiectele de acte normative

A8

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea
asociaţiilor legal constituite

A9

10. Numărul proiectelor de acte normative
adoptate în anul 2009 fără a fi obligatorie
dezbaterea publică a acestora (au fost
adoptate în procedura de urgenţă sau conţin
informaţii care le exceptează de la aplicarea
Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

9
*
59

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale)

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite
de instituţiile publice)

B1

11

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu

B2_1

11

b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

11

c. mass-media

B2_3

11

3. Numărul estimat al persoanelor care au
participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv
funcţionarii)

B3

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în
prezenţa mass-media

B4

5. Numărul total al observaţiilor şi
recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor
publice

B5

6. Numărul total al recomandărilor incluse în
deciziile luate

B6

11
23

4

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate
b. vot secret
c.alte motive (care ?)

B7_1
B7_2
B7_3

-

-

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta)
şedinţelor publice

B8

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute
publice

B9

11
11

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2009
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

-

b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

-

c. în curs de soluţionare

C1_3

-

*au fost organizate 7(şapte) dezbateri publice toate la initiațiva Consiliului Județean Ialomița.
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Glosar de termeni:









Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
Asociație legal constituită = orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice alt grup
asociativ de reprezentare civică
Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de
vedere exprimate de participanți la o sedință, precum şi rezultatul dezbaterilor
Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în
scris, primită de către autoritățile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a
deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
Şedință publică = şedința desfăşurată în cadrul autorităților administrației publice şi la care are
acces orice persoană interesată

