LEGEA NR. 52/2003
PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALÃ
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICÃ
Legea nr. 52/2003 urmăreşte realizarea deschiderii şi transparenţei în activitatea
administrativă şi, prin acesta,sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei
publice faţă de cetăţean, prin 2 căi:
-atragerea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative
-implicarea cetăţenilor în procesul de elaboarare a actelor normative, începand din
chiar faza incipientă a
acestui process, respectiv, odată cu redactarea proiectelor de acte normative.
Domeniul de aplicare a Legii nr. 52/2003
-procesul de luare a deciziilor adminstrative de către autorităţile adminstrative cărora
li se aplică Legea nr. 52/2003 (definit, în art. 3 lit. b din lege, ca proces deliberativ
desfăşurat de autorităţile publice)
-procesul de elaborare a actelor normative de către autorităţile adminstrative cărora li
se aplică Legea nr.52/2003 (definit, în art. 3 lit. c din lege, ca proces de redactare a unui
proiect de act normativ). Este vorba despre elaborarea actelor administrative
normative, nu şi a celor cu caracter individual. Actele normative sunt cele care au
aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toţi”, deci cu caracter general şi
impersonal (art. 3 lit. A din lege).
Excepţiile de la aplicarea Legii nr. 52/2003
1-Elaborarea actelor administrative individuale
2-Procesele de elaborare a actelor normative şi şedinţele în care sunt prezentate:
- informaţii clasificate privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea
publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările
autorităţilor
- informaţii a căror publicitate aduce atingere principiului concurenţei loiale şi care
privesc valorile,termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor
comerciale sau financiare
- informaţii cu privire la datele personale
3-În situaţii excepţionale, care impun adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării
unei grave atingeri aduse interesului public, actele normative se supun adoptării în
procedura de urgenţă, ceea ce exclude procedura de punere în dezbatere publica (art. 6
alin. 9 din lege)1
Au dreptul să participe atât cetăţenii (individual), cât şi formele asociative = asociaţiile
legal constituite (orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice grup asociativ de
reprezentare civică – art. 3 lit. f din lege).
Pentru elaborarea fiecărui act normativ, autoritatea adminstrativă trebuie să publice un
anunţ, cu cel puţin 30 zile înainte de analiza/avizarea/adoptarea sa de către acea
autoritate.

Anunţul se publică, simultan:
-pe site-ul propriu
-prin afişare la sediu, dar într-un spaţiu accesibil publicului
De asemenea, se transmite către mass-media.
La cererea scrisă a persoanelor interesate, proiectul de act normativ se va transmite şi
acestora.
Anunţul trebuie sa cuprindă:
-nota de fundamentare/expunerea de motive/referatul de aprobare (în funcţie de gradul
actului normativ: proiect de lege, de hotărâre de Guvern, de ordin, de regulament, de
instrucţiuni, norme etc)
-textul complet al proiectului de act normativ (deci şi al eventualelor anexe, întrucât
acestea fac parte integrantă din acel act)
-termenul limită, locul şi modalitatea de trimitere în scris de propuneri, sugestii, opinii.
La stabilirea termenului limită se va avea în vedere necesitatea existenţei unei perioade
de cel puţin 10 zile de la publicarea anunţului pentru a primi în scris propuneri, sugestii,
opinii cu privire la actul normativ suspus dezbaterii publice (art. 6 alin. 4 din lege).
O asociaţie legal constituită (sau o altă autoritate publică) poate cere în scris organizarea
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ. Solicitarea scrisă
pentru organizarea unei astfel de întâlniri obligă autoritatea publică să o organizeze, în
raport de dispoziţiile exprese ale art. 6 alin. 7 din lege. Întâlnirea trebuie să se
desfăşoare intr-un termen de “10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să
fie organizate” (art. 6alin. 8 din lege).
Proiectul de act normativ nu se va transmite spre analiză si avizare autorităţii
adminstrative decât după definitarea sa pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate
în scris şi/sau cu ocazia dezbaterii publice
Aceste observaţii şi propuneri având caracter de recomandare, nu este obligatoriu ca
proiectul de act normativ să le înglobeze, însă ele trebuie analizate de autoritatea
adminstrativă înainte de definitivarea proiectului.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
Şi în acest caz, au dreptul să participe atât cetăţenii (individual), cât şi asociaţiile legal
constituite.
Legea prevede ca participarea la procesul de luare a deciziilor se realizează prin
participarea la şedinţele publice organizate de autorităţile publice şedinţele publice se
organizează, din oficu, de autorităţile publice; dezbaterile publice se organizează numai
la cererea scrisă a unei asociaţii legal constituite sau a altei autorităţi publice).
Sedinţele publice trebuie anunţate public cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurarii.
Anunţul trebuie să cuprindă:
-data şi ora la care se va desfaşura şedinţa publică
-locul în care se va desfăşura şedinţa publică
-ordinea de zi a şedinţei
Publicitatea anunţului se realizează în aceleaşi condiţii ca şi pentru anunţul privind
dezbaterea proiectului unui act normativ.

Raportul anual privind transparenţa decizională
Autorităţile publice care intra sub incidenţa legii 52/2003 sunt obligate sa 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.
Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public pe site-ul propriu,
prin afişare la sediul
propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.
autorităţii la plata daunelor morale şi/sau materiale.
Înainte de a se adresa instanţei de contencios adminstrativ, petentul trebuie să se
adreseze cu o plângere prealabilă autorităţii publice respective, în termen de 30 zile de
la data vătămării dreptului sau; plângerea prealabilă va trebui soluţionată în 30 de zile
de la data înregistrării.
Plângerea poate fi introdusă la instanţă în termen de 6 luni calculat de la data primirii
răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului de 30 zile în care
acea plângere prealabilă trebuia soluţionată.
Petentul se poate adresa, la alegere, instanţei de la domiciliul sau de la sediul autoritaţii
publice pârâte.
Plângerea este scutită de taxa de timbru şi se judecă în procedura de urgenţă.
Hotărârea primei instanţe poate fi atacată cu recurs, în 15 zile de la comunicare; recursul
se motivează în acelaşi

Extras din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică
Art. 7. - (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 lucrătoare
înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va
cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat
de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de
impact şi/sau de fezabilitate, după caz, 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 calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru
a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice.
(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de
contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.
(6) Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau
articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele
de contact ale expeditorului.
(7) 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.
(8) 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).
(9) 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.
(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7),
va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu,
alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a

recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării
cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se
asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au
exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de aci
normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au
participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau
de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul
public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente:
minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale
proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi
versiunea finală adoptată a actului normativ.
(11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi
păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată
transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data
afişării.
(12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se
desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice 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.
(13) 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 procedura de urgenţă prevăzută de
regl

