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RAPORT
privind aplicarea Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică în anul 2010

Transparenţa procesului decizional în sectorul public, expresie a unui principiu
fundamental al organizării şi funcţionării autorităţilor şi instituţiilor statului, se fundamentează
pe dispoziţiile constituţionale cuprinse în articolul 31, alineatele (1) şi (2). Astfel, Legea
fundamentală a României, adoptată în 1991 şi revizuită în anul 2003, consacră şi protejează
dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public şi statuează obligaţia
autorităţilor publice, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele care le revin, de a asigura
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes
personal.
Aceste prevederi constituţionale, au reprezentat punctul de pornire al adoptării şi
asumării legislaţiei privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu referire la Legea
nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională.
Această lege 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 2010”, prezentată în anexă şi care face parte integrantă din prezentul raport, Consiliul
Judeţean Ialomiţa a inţiat şi a adoptat, în anul de raportare, 21 de hotărâri cu caracter normativ.
Consiliul Judeţean Ialomiţa a respectat obligaţiile instituite prin Legea nr. 52/ 2003, 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.

În etapa procedurală privind elaborarea celor 21 de proiecte de hotărâri cu caracter
normativ, Consiliul Judeţean Ialomiţa a asigurat, prin compartimentele de specialitate, redactarea
anunţului în ceea ce priveşte 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 primesc aceste
documente.
Toate documentele de fundamentare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean
Ialomiţa cu caracter normativ au fost afişate 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.
Responsabilul cu societatea civilă are înscrisă în fişa postului şi 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. În anul 2010 nu au existat astfel de solicitări şi, în consecinţă, Consiliul
Judeţean Ialomiţa a organizat din iniţiativă proprie 11 dezbateri publice, din care 3 dezbateri au
fost pe buget în Slobozia, Urziceni şi Ţăndărei, iar 8 dezbateri au avut loc pe “Strategia de
dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009-2020”.
În cadrul acestor dezbateri, participanţii au făcut 70 de recomandări, propuneri şi sugestii
de îmbunătăţire a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ supuse dezbaterii.
Etapa procedurală de participare la procesul de luare a deciziilor administrative a
însemnat derularea activităţilor legale de desfăşurare a şedinţelor publice ale Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
Fiecare şedinţă de consiliu a presupus activităţi precum: întocmirea ordinii de zi, anunţ în
presă, convocarea consilierilor 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 consilierilor 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 2010 au fost
publice, la unele dintre ele au fost invitate persoanele interesate de domeniul dezbătut,

asigurându-le totodată şi condiţiile de participare la dezbateri. Conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa nu s-au înregistrat amendamente şi
recomandări în timpul desfăşurării şedinţelor, termenul înregistrării acestora fiind cu 48 de ore
înainte de data şedinţei. Toate lucrările şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost
înregistrate audio şi stenografiate, iar proiectele de hotărâre cu caracter normativ, procesulverbal 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 2010 se pot desprinde câteva concluzii şi anume:
1. 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;
2. pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa folosirea acestui instrument juridic în procesul de
elaborare şi adoptare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ a devenit pârghie importantă
pentru perfecţionarea activităţii şi a managementului public, un mijloc de dialog direct dintre
autoritatea publică pe care o reprezentăm şi cetăţenii judeţului, pentru ca deciziile administrative
initiate şi adoptate să răspundă interesului major al comunităţii locale;
3. se impune, de asemenea, să fie organizate seminarii cu participarea reprezentanţilor
autorităţiilor 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.
Consiliul Judeţean Ialomiţa va acţiona în continuare pentru informarea şi consultarea
cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite printr-o publicitate sporită încât acestea să participe la
procesul de luare a deciziilor de către autoritatea publică judeţeană.
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