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GUVERNARE TRANSPARENTĂ ŞI PARTICIPATIVĂ

notă

Raportul Guvernare transparentă şi participativă - Practici
curente şi recomandări în vederea creşterii accesului la
informaţii şi a participării la luarea deciziilor în administraţia
publică locală, a fost realizat de Institutul pentru Politici Publice
(IPP) din Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Canadei la
Bucureşti/Canadian International Development Agency
(CIDA), prin Governance Support Programme, în cadrul
proiectului IPP pe tema „Participării publice şi accesului la
informaţii în comunităţile locale”.
Cum în perioada documentării altor rapoarte realizate pe
această temă, IPP a beneficiat de consultarea cu o serie de
colegi din ONG, ţinem să-i mulţumim lui Cristian Ghinea pentru
opiniile şi informaţiile comunicate Institutului.

În decursul consultărilor pentru elaborarea chestionarelor
privind aplicarea Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public şi a Legii nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională, IPP a colaborat cu Agenţia Naţională
a Funcţionarilor Publici (mulţumiri doamnei Xenia
Teodorescu), Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
(mulţumiri domnului Claudiu Ivan), Primăria Sectorului 1 a
Municipiului Bucureşti (mulţumiri doamnei Dana Stănculescu).

notă

Raportul de faţă trebuie plasat în ansamblul cercetărilor în
domeniu ca o contribuţie suplimentară care accentuează mai
ales asupra aplicării Legii nr. 52/2003 cu privire la care s-au
realizat destul de puţine analize până acum. Pentru aportul
adus în acest demers echipa IPP mulţumeşte Corinei Ionescu,
colaborator IPP (mai ales pentru secţiunea Aspecte privind
accesul la informaţii şi transparenţa decizională în unele ţări
din Uniunea Europeană şi în Statele Unite ale Americii) şi lui
Codru Vrabie, expert în cadrul Transparency International
Romania/Asociaţia Română pentru Transparenţă (în special
pentru secţiunea Reglementări legislative privind accesul la
informaţii şi transparenţa decizională la nivelul instituţiilor
administraţiei publice locale).
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De asemenea, dorim să mulţumim doamnei deputat Mona
Muscă şi domnului Dan Jurcan (Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale) pentru sugestiile date privind conţinutul
chestionarului, reprezentanţilor Federaţiei Autorităţilor Locale
din România şi celor ai Asociaţiei Naţionale a Centrelor de
Informare pentru Cetăţeni (domnului Adrian Bucura) pentru
consultările acordate echipei Institutului. La întocmirea
raportului şi în etapele de documentare în plan local un rol
important l-a avut colega noastră, Raluca Maria Popa, căreia
dorim să-i mulţumim pe această cale.
Consultările cu domnul prof. univ. dr. Dumitru Sandu,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea
Bucureşti, în ceea ce priveşte conţinutul chestionarului şi
instituţiile monitorizate în cadrul proiectului au fost deosebit de
valoroase pentru desfăşurarea cercetării. Tot în acest context
tuturor reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice
locale care au răspuns chestionarelor pentru cercetarea de
faţă, dar şi reprezentanţilor tribunalelor judeţene care au
furnizat alte date relevante pentru analiză, le mulţumim.
Pentru echipa IPP, doamna Ligia Marincuş, reprezentantul
programului de finanţare în relaţie cu Institutul, a fost în
perioada precedentă un adevărat partener de dialog şi un
sprijin deosebit. Îi mulţumim doamnei Marincuş pentru
colaborarea noastră.

notă

Bucureşti
septembrie 2004
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consideraţii preliminare

Un dosar tematic al politicilor publice din România nu ar putea fi
complet dacă din el ar lipsi problematica liberului acces al
cetăţenilor la informaţiile de interes public şi a participării lor
active la procesul de luare a deciziilor administrative şi la
elaborarea actelor normative. Asemenea obiective trebuie să
fie operaţionalizate atât în plan central cât şi în plan local.

Legislaţia care crează cadrul de implementare a ceea ce, cu un
termen, am putea numi „guvernare transparentă şi
participativă” este relativ recent adoptată în România. Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public a fost adoptată în octombrie 2001, iar normele
metodologice de aplicare a legii s-au publicat în august 2002.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică a fost adoptată în ianuarie 2003, până în
prezent neexistând norme metodologice de aplicare. De
asemenea, în martie 2004, Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale a fost modificată pentru a introduce un nou

consideraţii preliminare

Democraţia este de neconceput fără accesul liber al publicului
la informaţii. Lipsa transparenţei în viaţa politică şi în actul de
guvernare reprezintă unul din obstacolele cele mai greu de
trecut către o societate democratică, în care cetăţenii să aibă
încredere în oamenii politici şi în guvernanţi. Istoria mai veche
sau mai recentă ne arată că o guvernare proastă are nevoie de
secrete pentru a putea rezista. Însă aceeaşi istorie ne-a arătat
că secretomania şi autoritarismul guvernărilor duce, în mod
inevitabil, la proliferarea abuzului, a corupţiei şi ineficienţei şi,
practic de fiecare dată, la falimentul regimurilor de acest tip. De
aceea, accesul neîngrădit al cetăţenilor la informaţia de interes
public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate
două dintre premisele cele mai importante ale guvernărilor
democratice şi responsabile. Informaţia le permite cetăţenilor,
pe de o parte, să aprecieze în cunoştinţă de cauză acţiunile
guvernului, iar pe de altă parte să participe în mod avizat la
dezbaterile şi la luarea deciziilor care îi privesc.
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capitol privind „iniţiativa cetăţenească”, în care se acordă
cetăţenilor dreptul de a propune proiecte de hotărâre, dacă
acestea sunt susţinute de cel puţin 5% din populaţia cu drept
de vot a unităţii administrativ-teritoriale pentru care este
întreprins demersul.

consideraţii preliminare

Proiectul Institutului pentru Politici Publice (IPP), având ca unul
din rezultate studiul de faţă, şi-a propus mai ales următoarele
patru obiective. Primul, să facă o evaluare actualizată şi cât
mai acoperitoare a legislaţiei din România în materia liberului
acces la informaţia de interes public şi a participării cetăţenilor
la luarea deciziilor şi la elaborarea actelor normative. La acest
capitol, autorii studiului au considerat drept utilă nu numai
analiza legislaţiei interne dar şi examinarea câtorva din
reglementările legale existente în alte ţări, în special acelea în
care democraţia deja s-a consolidat. Utilitatea unui asemenea
demers ţine mai ales de posibilitatea oferită celor interesaţi de
domeniul de care proiectul şi-a propus să se ocupe de a
compara situaţia existentă în acest moment în România (atât
în cadrul legislativ, cât mai ales al aplicării acestuia) atât cu cea
din ţări cu democraţii consolidate, cât şi din foste ţări socialiste.
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Al doilea obiectiv pe care proiectul şi l-a propus, într-o măsură
semnificativă chiar prin realizarea acestui studiu, a constat de
asemenea într-o evaluare, de această dată a practicii unora
dintre autorităţile şi instituţiile publice în materia liberului acces
la informaţii şi a transparenţei decizionale în administraţia
publică. Autorii studiului au inclus în această a doua evaluare
teme precum: măsura în care, la nivelul autorităţilor şi
instituţiilor publice, sunt cunoscute reglementările legale subiect al proiectului de faţă; măsura în care, la nivelul
aceloraşi autorităţi şi instituţii, au fost făcute demersurile
organizatorice necesare aplicării corespunzătoare a
dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, respectiv ale Legii nr. 52/2003;
măsura în care au fost asigurate resursele - umane, financiare,
logistice etc - necesare implementării adecvate a
reglementărilor legale amintite; utilizarea concluziilor rezultate
din procesul de monitorizare şi de evaluare practică în
realizarea unui set de propuneri destinat unei viitoare
amendări a actualei legislaţii în materie. Studiul şi-a propus, de
asemenea, să evalueze determinarea cetăţenilor în
cunoaşterea şi valorificarea drepturilor pe care le au, garantate
prin Constituţie şi legile ţării. De interes a fost de asemenea şi
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Al treilea obiectiv pe care proiectul IPP îl are în vedere este
acela de a contribui la creşterea calităţii actului administrativ
prestat de personalul din instituţiile şi autorităţile publice având
atribuţii în aplicarea reglementărilor legale - subiect al
proiectului de faţă. IPP şi-a propus de asemenea să întreprindă
acţiuni destinate stimulării cunoaşterii de către cetăţeni a
drepturilor legale pe care le au şi utilizării acestora în vederea
unei informări adecvate cu privire la chestiunile de interes
public şi participării cât mai active la luarea deciziilor care îi
privesc.
Al patrulea obiectiv al proiectului desfăşurat de IPP ţine de
creşterea competenţelor profesionale ale funcţionarilor, prin
realizarea de traininguri cu cei responsabili de aplicarea în
special a legii privind transparenţa decizională, ulterior
evaluării condiţiilor interne de aplicare a legislaţiei specifice. În
mod indirect, prin această activitate, se are în vedere creşterea

consideraţii preliminare

identificarea factorilor care condiţionează (sau ar putea
condiţiona) interesul cetăţenilor de a se folosi de
reglementările legale existente şi de cadrul instituţional în
vigoare pentru a se informa cu privire la activitatea autorităţilor
locale „alese” şi de a lua parte activă la procesul decizional din
administraţie şi, respectiv la elaborarea actelor normative.
Pentru o imagine cât mai cmpletă asupra respectării şi aplicării
legislaţiei, IPP a adresat cereri de informaţii publice
conducerilor tuturor celor 41 de tribunale judeţene şi celui al
Municipiului Bucureşti, cereri care au vizat, în esenţă, numărul
de acţiuni judecătoreşti introduse pe rolul acestor instanţe de
către cetăţeni în apărarea drepturilor specifice consacrate în
beneficiul lor prin Legea nr. 544/2001, respectiv prin Legea nr.
52/2003. Informaţiile obţinute în urma acestui demers au făcut
obiectul unui studiu pe care IPP l-a finalizat şi făcut public la
data de 2 iulie 2004. Una din principalele concluzii ale studiului
amintit a fost aceea că, în cazul unui număr semnificativ de
judeţe, disponibilitatea cetăţenilor de a solicita informaţii de
interes public, şi de a se adresa inclusiv justiţiei pentru a le
obţine, este destul de mic; în nu mai puţin de 16 judeţe, pe rolul
tribunalelor a existat numai o singură plângere sau nu a existat
nici una. Semnificativ a fost şi faptul că, la nivelul întregii ţări, nu
a existat absolut nici o plângere în justiţie cu privire la
transparenţa decizională şi participarea persoanelor la decizia
din administraţia publică.
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serviciilor oferite cetăţenilor în domeniul transparenţei
instituţiilor administraţiei publice locale.

consideraţii preliminare

Prin studiile aplicate, realizate la nivelul unui eşantion
reprezentativ de funcţionari publici, IPP doreşte să vină cât mai
eficient în sprijinul celor însărcinaţi cu aplicarea legii.

14

Aşa cum relevă inclusiv analiza de faţă, în domeniul accesului
la informaţii şi al transparenţei decizionale în administraţia
publică au fost făcuţi, mai ales la nivel legislativ, paşi importanţi.
Deşi inclusiv la nivel legislativ mai sunt încă numeroase corecţii
de făcut, problemele cele mai serioase ţin, pe de o parte, de
aplicarea legii iar pe de altă parte de insuficienta implicare a
cetăţenilor în valorificarea reglementărilor legale şi a
oportunităţilor instituţionale destinate să le consacre două
dintre drepturile civile cele mai importante. Din punctul acesta
de vedere, IPP consideră că eforturile instituţiilor
neguvernamentale şi ale presei, pentru ca legislaţia privitoare
la participarea publicului la procesul de luare a deciziilor să-şi
producă efectele, sunt în continuare de o maximă importanţă.
De la constituire şi până în prezent, IPP a dobândit propria sa
experienţă instituţională în domeniul exercitării unor
asemenea drepturi. Este vorba, în principal, de sute de cereri
de informaţii publice adresate instituţiilor şi autorităţilor publice,
de acţiuni în justiţie împotriva unora dintre instituţiile care au
refuzat să pună la dispoziţia IPP datele de interes public
solicitate etc. Calitatea actului de administraţie publică şi a
guvernării este inseparabil legată de modul în care cetăţenii
înşişi se raportează la această problematică. Iar o raportare
adecvată a cetăţenilor la o asemenea temă nu poate fi
concepută fără o informare corespunzătoare a acestora în
legătură cu drepturile pe care ei le au şi fără stimularea lor în
valorificarea acestor drepturi. Cu alte cuvinte, conchizând, IPP
consideră că angajamentul civic, implicarea organizaţiilor
neguvernamentale, a presei şi deschiderea activă a
autorităţilor şi instituţiilor publice sunt - fiecare în parte şi toate
la un loc - condiţii fără de care o guvernare responsabilă,
transparentă şi dedicată prezervării drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti va fi totdeauna deficitară.
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metodologie

Cercetarea empirică ce stă la baza studiului de faţă s-a realizat
în perioada 15 ianuarie - 15 iunie 2004. Obiectivele principale
ale cercetării, menţionate în secţiunea precedentă, au
determinat selecţia instituţiilor care au fost cuprinse în cadrul
studiului. IPP a selectat acele instituţii ale administraţiei publice
locale ai căror conducători sunt aleşi, respectiv primăriile şi
consiliile judeţene, excluzând astfel dintre subiecţii cercetării
prefecturile, ai căror conducători sunt numiţi de Guvern. IPP a
realizat această selecţie pentru o cât mai bună concentrare a
analizei (a se vedea comentariile din studiu privind relaţia ales funcţionar din perspectiva aplicării legii), urmând ca, în
cercetările ulterioare, în funcţie de contextul studiilor realizate,
IPP să evalueze oportunitatea extinderii ariei de cercetare.

În perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2004, echipa IPP a
realizat două chestionare distincte, unul privind aplicarea Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi unul respectiv la aplicarea Legii nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională. Cele două chestionare au încorporat
sugestiile formulate de persoanele şi instituţiile implicate în
realizarea şi implementarea celor două acte normative, cu care
echipa IPP a realizat mai multe consultări, în aceeaşi perioadă.
Chestionarele au fost pre-testate în cadrul a două vizite de
documentare, fiecare cu o durată de două zile, în Judeţele
Sibiu (17 şi 18 februarie) şi Argeş (26 şi 27 februarie).
Documentarea în aceste judeţe s-a realizat prin observaţie
participativă în cadrul Primăriilor din Municipiile Piteşti şi,
respectiv, Sibiu, în cadrul celor două Consilii Judeţene, precum
şi în primăria unei localităţi mici din fiecare judeţ (Ştefăneşti,

metodologie

Metodologia de realizare a studiului s-a bazat pe triangularea
metodelor de cercetare sociologică cantitativă şi calitativă.
Astfel, pentru colectarea datelor, echipa IPP a folosit
chestionarul sociologic, observaţia participativă, interviul,
discuţiile facilitate (brainstorming) şi monitorizarea de presă
centrală. În ansamblul acestor metode, principalul instrument
utilizat a fost chestionarul.
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respectiv Cisnădie), prin interviuri cu funcţionarii responsabili
de aplicarea celor două legi, precum şi cu reprezentanţi ai
autorităţilor deliberative (primar şi consilieri locali) de la nivelul
acestor instituţii. Echipa IPP a realizat 15 interviuri individuale
cu funcţionari şi aleşi din Judeţul Sibiu şi 12 astfel de interviuri
în Judeţul Argeş. Informaţiile şi sugestiile obţinute în cadrul
vizitelor de documentare au fost utilizate în redactarea
variantei finale a celor două chestionare, reproduse în Anexa
1.a şi Anexa 1.b.

metodologie

IPP a aplicat atât chestionarul privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cât şi cel privind transparenţa
decizională tuturor consiliilor judeţene, tuturor primăriilor de
municipii din ţară, tuturor primăriilor de oraşe, precum şi unui
eşantion de primării de comune, reprezentativ pentru Judeţele
Argeş, Harghita, Iaşi, Mureş, Sibiu şi Suceava. IPP a trimis
astfel chestionare către 41 de consilii judeţene, către 103 de
primării de municipii, către 175 de primării de oraşe, precum şi
către 69 de primării de comune, selectate astfel încât să
reprezinte categorii de localităţi cu număr diferit al populaţiei,
pentru a asigura o diversitate a unităţilor administrativ
teritoriale chestionare pe raza fiecărui judeţ - studiu de caz. În
total, în cadrul cercetării au fost cuprinse 388 de instituţii ale
administraţiei publice locale, cărora le-au fost adresate 776 de
chestionare. Chestionarele au fost administrate prin poştă.
Pentru fiecare instituţie din eşantion, ambele chestionare au
fost trimise în acelaşi plic, însoţite de o solicitare de completare
a acestora, formulată ca solicitare de informaţii publice, în
conformitate cu Legea nr. 544/2001.
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Faptul că printre subiecţii chestionaţi se numără şi un eşantion
de comune, din cele şase judeţe, reprezintă un element de
noutate în ansamblul cercetărilor realizate până acum, oferind
posibilitatea unei evaluări standardizate, pilot, a aplicării
prevederilor privind accesul la informaţiile de interes public şi
transparenţa decizională şi în mediul rural. Cercetările
1
realizate anterior au prezentat fie date agregate din ambele
medii, urban şi rural, fie cazuri individuale, fără relevanţă
statistică la nivel naţional. Astfel, prin cercetarea pe care a
realizat-o, IPP face un pas înainte necesar în sensul evaluării
corecte a situaţiei din mediul rural, o condiţie necesară pentru
realizarea de politici publice adecvate acestui mediu.
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IPP a obţinut iniţial o rată de răspunsuri la chestionare în jur de
30% (cu variaţii în funcţie de judeţ şi/sau de mediu - urban sau
rural). IPP a dublat cererile de completare a chestionarelor
adresate în scris cu cereri adresate telefonic, astfel încât rata
2
de răspuns s-a situat în final la 77% . Datele obţinute din
chestionare au fost centralizate într-o bază de date complexă,
care a fost ulterior prelucrată statistic. Rezultatele prelucrării
sunt cuprinse în studiul de faţă.

metodologie

Pentru interpretarea rezultatelor statistice obţinute din
prelucrarea bazei de date, echipa IPP s-a folosit de informaţiile
calitative obţinute din întrebările deschise adresate în cadrul
chestionarelor, din vizitele de documentare, din interviurile şi
consultările realizate cu reprezentanţi ai altor instituţii ale
administraţiei publice locale (Primăriile Sectorului 1 şi
Sectorului 3), precum şi din monitorizarea de presă (Adevărul,
Capital, Cotidianul, Evenimentul Zilei, Gardianul, Jurnalul
Naţional, Naţional, România Liberă, Ziua) realizată în perioada
decembrie 2003 - mai 2004, în cadrul căreia IPP a urmărit
informaţiile referitoare la dificultăţi sau, dimpotrivă, cazuri de
exemple reuşite în domeniul accesului la informaţii şi respectiv
a participării publice.
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partea I

reglementări legislative privind accesul la
informaţii şi transparenţa decizională la nivelul
instituţiilor administraţiei publice locale în România

a. Scurt istoric al dezbaterilor din România privind
transparenţa şi accesul la informaţii
Procesul de tranziţie a condus, treptat, la asimilarea şi
internalizarea conceptuală a dreptului la bună administrare şi
în România. După aproape 10 ani de căutări în această
direcţie, răspunzând fie unor nevoi interne, fie unor insistenţe
externe, clasa politică românească a pus la dispoziţia
cetăţenilor mijloacele prin care se pot obţine informaţiile şi
cunoştinţele necesare pentru verificarea calităţii guvernării. Un
prim astfel de instrument a fost Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru redactarea actelor
normative. Această Lege şi unele prevederi ale Cartei UE a
Drepturilor Fundamentale sunt rezultate ale unui proces
început în 1993 prin programul SIGMA al Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) şi al Comisiei
3
Europene.

Din totalul actelor normative emise în România, majoritatea
covârşitoare sunt creaţia autorităţilor administraţiei publice.
Dincolo de normele emise direct de Guvern prin intermediul
ordonanţelor simple şi al ordonanţelor de urgenţă, marea
majoritate a legilor adoptate de Parlament sunt iniţiate de

partea I

Simpla adoptare a Legii nr. 24/2000 era însă insuficientă
pentru România, mai ales în condiţiile în care un capitol
important al recomandărilor SIGMA4 se referea la asigurarea
consultării şi participării publicului la procesul de reglementare.
Cetăţenii români care ar fi fost interesaţi de acest lucru nu
aveau la dispoziţie nici mijloacele prin care să obţină informaţii
relevante pentru procesul de reglementare, nici procedurile
prin care să poată participa efectiv la acest proces. Ca urmare,
răspunzând atât cerinţelor interne ale procesului de tranziţie,
cât şi standardelor externe ale integrării euro-atlantice, clasa
politică, în colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civile, au
reuşit să ofere populaţiei României, atât mijloacele
procedurale, cât şi garanţiile necesare unei bune administrări.

19
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Guvern, fiind redactate în cadrul administraţiei publice
centrale. În aplicarea legilor şi ordonanţelor, Guvernul,
ministerele, alte instituţii publice centrale sau locale, dar şi
toate instituţiile administraţiei publice locale emit în mod
5
continuu un mare număr de acte normative . Tot acest corp de
reglementări apare şi este frecvent modificat fără implicarea
celor interesaţi, fie că sunt cei care urmează să aplice actele
respective sau cei a căror activitate este reglementată prin
acestea.

partea I

Lipsa transparenţei, alături de alte carenţe ale activităţii de
reglementare, conduce la încrederea scăzută a societăţii în
forţa şi importanţa actelor normative. Absenţa consultărilor
face ca normele să fie frecvent modificate sau înlocuite, lucru
ce determină o accentuată instabilitate legislativă şi nu oferă
siguranţa necesară cadrului legal existent în România.
Aplicarea reală a principiului transparenţei (care acoperă şi
procedurile, şi garanţiile care privesc atât accesul la informaţii,
cât şi participarea la procesul de decizie) ar duce la o mai mare
încredere în legi şi reglementări, din moment ce ele au fost
adoptate cu consultarea celor interesaţi. Încrederea în cadrul
legal va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a
legii, cu consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice şi a
menţinerii unor relaţii de cooperare între aparatul
guvernamental şi societate.
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Rapoartele periodice asupra progresului României către
aderare, publicate de Comisia Europeană, apreciază că
procesele consultative derulate de autorităţile publice s-au
îmbunătăţit de-a lungul timpului, dar rămân încă inadecvate.
Deşi s-a realizat un dialog între Guvern şi reprezentanţii
comunităţii de afaceri în privinţa măsurilor orizontale ce ar
trebui luate pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, totuşi nu
s-a înregistrat decât un progres limitat în dialogul asupra unor
reglementări specifice. Raportul anual de ţară 2002 pentru
România, al Comisiei Europene citează ca un exemplu pozitiv
negocierile intense cu sindicatele, notând însă cvasi-absenţa
de la discuţii a reprezentanţilor patronatului. În ceea ce priveşte
consultarea organizaţiilor neguvernamentale, adoptarea Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică reprezintă un succes, alături de alte
consultări în domeniul legislaţiei privind protecţia minorităţilor
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naţionale şi a copiilor, dar se observă că acestea sunt mai
degrabă excepţii, iar regula generală o constituie neimplicarea
6
societăţii civile în procesul decizional .
Legea nr. 52/2003 a fost adoptată în urma unei activităţi de
lobby dusă de unele organizaţii civice internaţionale, cum ar fi
IRIS Center şi World Learning din SUA. Astfel, unele iniţiative
de hotărâri locale au precedat adoptarea Legii nr. 52/2003. O
astfel de iniţiativă este Hotărârea nr. 56/2002 a Consiliului
Judeţean Sibiu, privind liberul acces la informaţii de interes
public şi asigurarea transparenţei şi integrităţii în activitatea
administraţiei publice judeţene Sibiu. Această hotărâre
anticipează într-o mare măsură Legea nr. 52/2003. Hotărârea
conţine însă unele prevederi care nu se regăsesc în textul Legii
privind transparenţa decizională în administraţia publică.
b. Consideraţii legislative privind liberul acces la
informaţiile de interes public

Coroborând prevederile Legii nr. 544/2001 (mai ales cele din
art. 12) cu prevederile altor legi în vigoare, observăm că toate
informaţiile produse ori gestionate de autorităţile administraţiei
publice (care utilizează fonduri publice) sunt, efectiv, informaţii
de interes public. Accesul la aceste informaţii rămâne să fie
nuanţat procedural, observând şi faptul că, în funcţie de
criteriul folosit (provenienţă, destinaţie ori afectaţie),
informaţiile pot fi categorizate drept:

partea I

Conform Legii nr. 544/2001, „prin informaţie de interes public
se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă
din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice,
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare
[a acelei informaţii]” (art. 2, lit.b). Informaţiile de interes public
pot fi obţinute în baza procedurilor reglementate de Legea nr.
544/2001 şi utilizate în cadrul proceselor de elaborare a actelor
normative şi de participare la luarea deciziilor, reglementate de
Legea nr. 52/2003. Astfel, remarcăm importanţa deosebită pe
care o are înţelegerea a cel puţin două tipuri de distincţii utile
punerii în practică a principiului transparenţei - categoriile de
informaţii şi categoriile de subiecţi reglementate de Legea nr.
544/2001 şi respectiv de Legea nr. 52/2003.
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A. publice sau private, dacă sursa informaţiilor este o
persoană de drept public, respectiv de drept privat
— conform legislaţiei în vigoare, există persoane juridice de

drept public (partidele politice, de exemplu), care utilizează
(cel putin parţial) fonduri publice, dar nu se supun
prevederilor Legii nr. 544/2001, pentru că nu se află în
categoria subiecţilor asupra cărora se răsfrâng aceste
prevederi
— de asemenea, există persoane juridice de drept privat

(companiile naţionale, de exemplu), care utilizează (aproape
exclusiv) fonduri publice, dar care nu au obligaţia de a se
supune prevederilor Legii nr. 544/2001, nefiind asimilate
juridic regiilor autonome pe care art. 2 le menţionează
7
expres .
B. publicabile sau nepublicabile, dacă informaţiile sunt
sau nu destinate aducerii la cunoştinţa publicului larg
— în ciuda faptului că datele personale sunt, de regulă,

nepublicabile, art. 14, alin. 1 din Legea nr. 544/2001 face
recurs la restricţia instituită prin art. 12, alin. 1, lit. d, arătând
că „informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului
pot deveni informaţii de interes public [a se citi publicabile]
numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare
a unei funcţii publice”.

partea I

C. de interes public sau de interes privat, dacă
informaţiile sunt afectate pentru deservirea ori buna
administrare, fie a treburilor publice, fie a problemelor
de interes personal.
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Aceasta este o distincţie fundamentală între obiectul unei petiţii
8
sau cereri obişnuite , care trebuie să fie motivată de un interes
personal (fie valorificarea unui drept, fie îndeplinirea unei
obligaţii, fie repararea unui prejudiciu), şi obiectul unei solicitări
de informaţii în baza Legii nr. 544/2001, care nu trebuie
motivată în nici un fel, întrucât se referă la modul în care
autorităţile administraţiei publice îşi îndeplinesc obligaţia de
bună administrare a treburilor publice; spre pildă, chiar art. 10
din Legea nr. 544/2001 arată că „activitatea autorităţilor şi
instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe,
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desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, [...]
priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte
9
solicitări în afara informaţiilor de interes public” .
Mai departe, în funcţie de modalitatea de acces, informaţiile de
interes public, astfel delimitate, sunt la rândul lor împărţite pe
trei mari categorii:
1. informaţii liber accesibile - toate acele informaţii care
trebuie comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea
nr. 544/2001 şi conform art. 6, alin. 1, art. 7, alin. 1, art.
10 şi art. 12 din Legea nr. 52/2003, respectiv
informaţiile care se comunică la cerere, conform art. 6 11 din Legea nr. 544/2001 şi art. 11, alin. 2 din Legea nr.
52/2003
2. informaţii restricţionate de la liberul acces - acele
informaţii care, fără a fi clasificate drept secrete de stat
ori secrete de serviciu (conform Legii nr. 182/2002), nu
pot fi totuşi comunicate în mod liber, ci trebuie protejate
prin alte măsuri decât cele prevazute de Legea nr.
182/2002
— este important de reţinut că nu sunt restricţionate a priori, de
la liberul acces, toate acele informaţii care provin de la
persoane de drept privat, nici toate informaţiile nepublicabile
ori toate informaţiile de interes privat; mai mult decât atât,
restricţionarea de la liberul acces nu înseamnă decât că
accesul este restrâns, fie temporar, fie în privinţa anumitor
persoane
anumite proceduri judiciare sau administrative de anchetă se
comunică din oficiu persoanei aflate sub investigaţie, dar
sunt protejate faţă de alte persoane; astfel de informaţii se
pot comunica şi altor persoane numai dacă există un interes
legitim şi numai dacă nu este prejudiciată persoana care face
obiectul anchetei; uneori, informaţiile nu sunt comunicate
imediat nici măcar persoanei vizate, pentru a nu prejudicia
rezultatul investigaţiilor
— în privinţa informaţiilor comerciale sau financiare, dacă

publicitatea acestora ar putea aduce atingere principiului

partea I

— conform prevederilor legale în vigoare, informaţiile privind
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concurenţei loiale, se poate recurge la formula acordării
accesului restricţionat, de exemplu, în condiţiile semnării
unui contract de confidenţialitate, eventual cu clauză penală,
respectiv în condiţiile consultării documentelor, fără
posibilitatea copierii ori transcrierii ori luării de notiţe, sau în
orice alte condiţii care asigură accesul solicitantului la
informaţia dorită, dar împiedică posibilitatea ca solicitantul să
răspândească neautorizat ori necontrolat informaţia
restricţionată de la accesul publicului larg.
3. informaţii clasificate - Legea nr. 182/2002 privind
informaţiile clasificate şi care trebuie citită în relaţie cu
tema cercetării de faţă, stabileşte criteriile prin care
anumite categorii de informaţii produse ori gestionate
de autorităţile publice sunt protejate împotriva acţiunilor
de spionaj, compromitere sau acces neautorizat,
alterării sau modificării acestora, precum şi împotriva
sabotajelor ori distrugerilor neautorizate (art. 4, lit. a).
— astfel, accesul la informaţiile clasificate este restrâns

temporar publicului larg, fiind permis unui număr limitat de
persoane, „numai în cazurile, în condiţiile şi prin respectarea
procedurilor prevăzute de lege” (art. 2, alin. 2) din Legea nr.
182/2002)
— odată declasificate, aceste informaţii devin accesibile unui

partea I

număr mai larg de persoane, devenind fie informaţii cu un
regim restrâns de acces, fie chiar informaţii liber accesibile.
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Informaţiile exceptate de la liberul acces - unul din aspectele
majore care necesită clarificări în vederea aplicării corecte a
legislaţiei se referă la sub-domeniile restricţionate de la
aplicarea prevederilor generale de transparenţă, respectiv
criteriile utilizate pentru delimitarea (temporară) în afara
domeniului reglementat atât de Legea nr. 544/2001, cât şi de
Legea nr. 52/2003 a unor activităţi (ori rezultate ale activităţilor)
ale autorităţilor adminstraţiei publice. Aceste criterii fac referire
la prevederile legislaţiei privind: 1) informaţiile clasificate; 2)
concurenţa loială; 3) datele personale; şi 4) procedurile
judiciare şi/sau administrativ-disciplinare de cercetare ori
efectuare a unor anchete sau alte măsuri specifice de
protecţie, prevăzute de legislaţia în vigoare.
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Restricţiile de la aplicarea prevederilor generale de
transparenţă sunt de strictă interpretare şi trebuie să fie
aplicate cu precauţie, pe baza unui algoritm
procedural/decizional bine pus la punct în cadrul fiecărei
autorităţi. Un astfel de algoritm, construit special pentru a putea
determina care informaţii sunt într-adevăr restricţionate de la
liberul acces, a fost propus de organizaţia britanică Article
XIX10, ca parte a unui set de nouă principii fundamentale care
trebuie să guverneze punerea în practică a dreptului la
informaţie:
Principiul definirii limitative a restricţiilor - informaţiile
restricţionate de la accesul public trebuie să fie strict definite de
la caz la caz, iar refuzul de a permite accesul la informaţie
trebuie să satisfacă un test cu trei dimensiuni:
— informaţia respectivă este legată de un domeniu de interes
public, limitat ca întindere ori substanţă, şi restrictionat
explicit prin lege, pentru un scop legitim,
— accesul la informaţia respectivă periclitează capacitatea
instituţiei sau autorităţii publice de a proteja atingerea sau
înfăptuirea acelui scop, iar

partea I

— periclitarea capacităţii de a proteja acel scop este mai
importantă decât interesul public de a avea acces la
informaţia respectivă.
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Tabelul nr. 1.
Dispoziţii privind restricţiile legale de la
aplicarea principiului transparenţei
Legea nr. 544/2001, art. 12, alin.1

partea I

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi
ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor
clasificate, potrivit legii
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele
care privesc interesele economice şi politice ale Romaniei,
dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, conform
legii
c) informaţiile privind activităţile comericale sau financiare,
dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului
concurenţei loiale, conform legii
d) informaţiile cu privire la datele personale, conform legii
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale
sau disciplinare, dacă se pericliteaza rezultatul anchetei, se
dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa,
integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma
anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori
interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în
proces
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de
protecţie a tinerilor.
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partea a II-a

Legea nr. 52/2003, art. 5

Prevederile prezentei legi nu se aplică procesului de
elaborare a actelor normative şi [procesului de participare la
luarea deciziilor în cadrul] şedinţelor [publice] în care sunt
prezentate informaţii privind:
a) apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică,
interesele strategice economice ale ţării, precum şi
deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria
informatiilor clasificate, conform legii
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnicoeconomice ale activitatilor comerciale sau financiare, dacă
publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei
loiale, potrivit legii
c) datele personale, potrivit legii.
c. Consideraţii legislative privind transparenţa
procesului decizional

Elaborarea actelor normative este un atribut specific
autorităţilor administraţiei publice, însă va trebui să distingem
sfera de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 în
funcţie de mai multe criterii. Conform art. 3, lit. a din aceeaşi
Lege, actul normativ este „actul emis sau adoptat de o
autoritate publică, cu aplicabilitate generală”. Totuşi, trebuie să
arătăm că autorităţile administraţiei publice emit acte
administrative care, în funcţie de aplicabilitatea efectelor lor
juridice, se împart în acte normative (care stabilesc drepturi
şi/sau obligaţii pentru întreaga populaţie sau pentru categorii
de persoane) şi acte individuale (care conţin reguli de conduită
adresate unor persoane unic identificate ori identificabile); de
asemenea, acelaşi criteriu poate împărţi actele administrative

partea I

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, procesul decizional are
două componente majore - elaborarea actelor normative şi
luarea deciziilor în şedinţele forurilor deliberative. Totuşi,
înainte de a analiza aceste două componente ale procesului
decizional, se impune precizat încă o dată că produsele
acestui proces sunt, la rândul lor, informaţii de interes public,
care urmează să fie transmise comunităţii prin intermediul
mijloacelor de informare în masă.
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în acte cu efecte interne (care produc efecte numai în interiorul
organului emitent) şi acte cu efecte externe (evident, acestea
produc efecte în afara organului emitent, nu în afara ţării). Pe
de altă parte, în funcţie de raza teritorială a aplicării lor, actele
administrative se împart în acte cu aplicare generală (pe întreg
teritoriul ţării) şi acte cu aplicare locală (în unităţi administrativteritoriale bine definite). Nu în ultimul rând, mai distingem, în
funcţie de domeniile de activitate în care se aplică, acte de
administraţie generală (cu aplicare în toate domeniile de
activitate) şi acte de administraţie specială (cu aplicare în
sectoare de activitate bine determinate).11

partea I

Astfel, ţinând cont de aceste clasificări şi de intenţia
legiuitorului (care decurge inclusiv din conţinutul
recomandărilor SIGMA), conchidem că prevederile Legii nr.
52/2003 se aplică în privinţa actelor administrative normative,
în special cu efecte externe, emise de autorităţile enumerate în
art. 4, indiferent de sfera de aplicare teritorială ori de domeniile
12
de aplicabilitate . Art. 4 al Legii nr. 52/2003 exclude din sfera
de aplicare puterea legislativă (Parlament) şi puterea
judecătorească (instanţe), cărora li se pot aplica prevederile
art. 6 doar cu privire la elaborarea unor acte administrative
normative cu efecte interne. Mergând însă mai departe cu
distincţiile, să observăm că procesul elaborării actelor
normative (art. 6 din Legea nr. 52/2003) se aplică în cadrul
tuturor autorităţilor administraţiei publice enumerate, pe când
procesul participării la şedinţele forurilor deliberative se aplică
doar acelor autorităţi care au astfel de structuri. Consiliile
locale şi cele judeţene sunt, cel mai evident, astfel de autorităţi,
ele fiind constituite ca foruri deliberative de decizie. Totuşi, în
ciuda faptului că şedinţele acestor din urmă foruri nu sunt
intitulate şedinţe publice în sensul Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, aceleaşi prevederi se aplică şi
consiliilor colegiale de la conducerea ministerelor ori chiar
comitetelor inter-ministeriale, care iau decizii în formula
şedinţelor publice reglementate de art. 7 - 10 din Legea nr.
52/2003.
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Aşadar, prevederile Legilor nr. 544/2001 şi nr. 52/2003
reglementează activitatea autorităţilor administraţiei publice
care utilizează fonduri publice, cu precădere în ceea ce
priveşte relaţiile acestora cu cetăţenii, organizaţiile societăţii
civile, asociaţiile mediului de afaceri sau chiar alte instituţii
publice.
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Informaţiile pe care aceste autorităţi ale administraţiei
publice le produc ori le gestionează (fie că privesc, fie că
rezultă din activităţile acestora) sunt informaţii de interes
public şi sunt, de regulă, accesibile publicului larg, în
măsura în care acesta din urmă este interesat.
Informaţiile pot fi utilizate în vederea acumulării cunoştinţelor
necesare pentru o participare activă, pertinentă şi relevantă la
elaborarea actelor normative şi la luarea deciziilor în cadrul
forurilor deliberative. Astfel, statul îşi îndeplineşte obligaţia de
transparenţă, iar cetăţenii au la îndemână mijloacele necesare
pentru verificarea sau evaluarea calităţii guvernării,
fructificându-şi dreptul la bună administrare.
Cadrul legal privind accesul la informaţii şi transparenţa
decizională în administraţia publică din România este
inventariat în Anexa 2.

partea I

Pentru a facilita o analiză comparată a legislaţiei interne cu cea
din unele ţări cu democraţie consolidată, studiul de faţă
propune, în Anexa 3, şi o trecere în revistă a principalelor
reglementări privind accesul la informaţii şi transparenţa
decizională într-o serie de state ale Uniunii Europene şi în
Statele Unite ale Americii.
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partea a II-a

practici curente de organizare a
administraţiei locale pentru accesul la
informaţii şi participarea la luarea deciziilor

a. Consideraţii legislative preliminare privind
organizarea administraţiei
Atât Legea nr. 544/2001, cât şi Legea nr. 52/2003 conţin
prevederi specifice referitoare la „actorii instituţionali” chemaţi
să le aducă la îndeplinire prevederile. Vom detalia în această
secţiune care sunt aceşti „actori”, evidenţiind rolul
funcţionarilor sau al compartimentelor specializate din cadrul
instituţiilor publice.

De partea cealaltă, observăm că subiecţii indirecţi sunt
reglementaţi doar generic (fie persoane, fie cetăţeni şi asociaţii
legal constituite), însă relativ incoerent. Astfel, Legea nr.
544/2001 reglementează accesul liber şi neîngrădit al
persoanei la informaţiile de interes public, deşi restricţiile
prevăzute în art. 12 se referă numai la cetăţeni - stricta
interpretare a restricţiilor ar duce la concluzia că aceste
restricţii nu se referă la celelalte categorii de persoane, cum ar

partea a II-a

Autorităţile administraţiei publice nu reprezintă doar domeniul
general de reglementare şi de aplicabilitate a prevederilor celor
două legi13, ci, în egală măsură, subiecţii direcţi ai prevederilor,
întrucât Legile nr. 544/2001 şi nr. 52/2003 pun în sarcina
acestora toate obligaţiile de a acţiona, de a veni în sprijinul
fructificării drepturilor cetăţeanului. În baza prevederilor
speciale din cadrul fiecărei legi, autorităţile administraţiei
publice desemnează persoane care se ocupă în mod
nemijlocit şi răspund de satisfacerea intereselor cetăţenilor.
Astfel, în fiecare entitate publică supusă dispoziţiilor celor două
legi trebuie să existe cel puţin o persoană cu atribuţii generale
de informare şi relaţii publice, un purtător de cuvânt cu atribuţii
speciale de informare şi relaţii cu mijloacele de informare în
masă, respectiv o persoană responsabilă pentru relaţia cu
societatea civilă. Aceste trei persoane sunt subiecţii nemijlociţi
ai prevederilor din Legile nr. 544/2001 şi nr. 52/2003, în sensul
că toate obligaţiile dispuse în sarcina autorităţilor administraţiei
publice trebuie duse la îndeplinire de reprezentanţii acestora.
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fi societăţile comerciale, organizaţiile neguvernamentale sau,
simplu, apatrizii.14 Pe de altă parte, Legea nr. 52/2003
reglementează participarea la procesul decizional a cetăţenilor
şi asociaţiilor legal constituite. Rezultă că, în ciuda faptului că
cetăţenii străini (sau apatrizii) au drept de vot în alegerile
locale, nu au dreptul să participe la luarea deciziilor într-o
şedinţă a consiliului local pe care tocmai l-au ales; de
asemenea, se poate interpreta că, deşi este legal constituită şi
reprezintă o modalitate universal recunoscută de asociere, o
societate comercială pe acţiuni nu poate participa la
elaborarea actelor normative, dacă nu este afiliată unui „grup
asociativ de reprezentare civică”.

partea a II-a

Această incoerenţă izvorăşte, probabil, chiar din Constituţia
României, unde art. 31 - Dreptul la informaţie, prevede la alin. 1
că „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de
interes public nu poate fi îngrădit”, iar la alin. 2 că „autorităţile
publice [...] sunt obligate să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de
interes personal”. Totuşi, dacă îmbrăţişăm punctul de vedere
conform căruia legile în discuţie stabilesc standarde minimale
în privinţa relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice şi
cetăţeni (aşa cum sugerează chiar art. 1 al Legii nr. 52/2003),
atunci incoerenţele legislative subliniate mai sus vor putea fi
rezolvate în sensul aplicării maximale a principiului
transparenţei - acordarea accesului tuturor categoriilor de
persoane la toate informaţiile şi procedurile administrative
relevante pentru fructificarea dreptului la bună administrare,
prevăzut de art. 41 al Cartei Uniunii Europene a Drepturilor
Fundamentale.
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Tabelul nr. 2.
Dispoziţii privind subiecţii procedurilor de aplicare
a principiului transparenţei
Legea nr. 544/2001

partea a II-a

Art. 1. - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice
informaţii de interes public [...] constituie unul dintre principiile
fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile
publice [...]
Art. 2. - În sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice
autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie
autonomă, care utilizează resurse financiare publice [...]
Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la
informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice
au obligaţia de a organiza compartimente specializate de
informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu
atribuţii în acest domeniu [...]
Art. 11. - (1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în
folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul
documentaristic al autorităţii sau instituţiei [...]
Art. 16. - Pentru asigurarea accesului mijloacelor de
informare în masă la informaţiile de interes public, autorităţile
şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de
cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi
relaţii publice.
Art. 17. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze
periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru
aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
(2) În cadrul conferinţelor de presă, autorităţile publice sunt
obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes
public [...]
Art. 19. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să
informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra
conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice
organizate de acestea [...]
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Legea nr. 52/2003

partea a II-a

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale
minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei
decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii
publice care utilizează resurse financiare publice, în
raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal
constituite ale acestora [...]
Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se
definesc astfel: [...]
f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică,
sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de
reprezentare civică;
Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte
dispoziţiile prezentei legi sunt:
a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte
organe centrale ale administraţiei publice din subordinea
Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice
descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile
administrative autonome;
b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile
judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile
publice de interes local sau judeţean [...]
Art. 6. - . . . (5) Conducătorul autorităţii publice va desemna o
persoană din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu
societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi
opiniile [...]
Art. 7. - [...] (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor
persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului
desemnat pentru relaţia cu societatea civilă [...]
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Trecând în revistă obligaţiile pe care cele două legi le pun în
sarcina autorităţilor administraţiei publice, observăm că avem
de-a face cu patru seturi distincte de prevederi procedurale.
Legea nr. 544/2001 dispune crearea unui compartiment
specializat pentru informare şi relaţii publice, care are sarcina
de a furniza informaţiile de interes public, respectiv a unui birou
specializat - cel al purtătorului de cuvânt, care are rolul de a
deservi mijloacele de informare în masă. Pe de altă parte, prin
chiar structura sa, Legea nr. 52/2003 reglementează
participarea cetăţenilor la două procese diferite - cel de
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elaborare a actelor normative şi cel de luare a deciziilor în
cadrul şedinţelor forurilor deliberative. Observăm, din nou, o
aparentă incoerenţă legată de faptul că Legea nr. 544/2001
reglementează existenţa a cel puţin două poziţii remunerate
pentru furnizarea informaţiilor de interes public, în timp ce
Legea nr. 52/2003 pune două procese destul de complicate pe
umerii ocupantului unei singure astfel de poziţii. Cu toate
acestea, funcţionarul responsabil de informare şi relaţii
publice, purtătorul de cuvânt şi funcţionarul responsabil de
relaţia cu societatea civilă pot face parte (şi este chiar
recomandabil) din aceeaşi structură a autorităţii administraţiei
15
publice respective . Există chiar posibilitatea ca toate aceste
funcţii să fie cumulate de una şi aceeaşi persoană, însă o astfel
de soluţie nu este recomandabilă.

Totuşi trebuie menţionată necesitatea creşterii în ansamblu a
eficienţei comunicării inter-instituţionale care, la rândul ei,
conduce implicit, la sporirea gradului de transparenţă şi a
încrederii cetăţenilor în instituţiile administraţiei publice.

partea a II-a

Faţă de toate responsabilităţile care le revin celor trei subiecţi
nemijlociţi, ale căror atribuţii au fost descrise aici, trebuie arătat
şi faptul că există posibilitatea ca oricare dintre ei să fie traşi la
răspundere pentru modul în care (nu) îşi îndeplineşte
atribuţiile. Situaţia acestor persoane este destul de delicată,
ele putând fi trase la răspundere atât de şeful ierarhic superior,
din interiorul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, cât şi de
către orice persoană care se consideră lezată în drepturile
sale, acţionând din exteriorul instituţiei. Măsura transparenţei
unei autorităţi a administraţiei publice este dată de calitatea
managementului activităţilor - acolo unde lucrurile merg prost,
nimeni nu are interesul ca atare stare de fapt să se vadă şi să
fie cunoscută de întreaga comunitate. De obicei, persoana
răspunzătoare pentru prostul management al activităţilor este
şeful (fie ales, fie numit) al autorităţii respective, care va avea în
mod natural tendinţa de a ascunde deficienţele activităţii pe
care o conduce. Prin urmare, subiecţii nemijlociţi ai
prevederilor Legilor nr. 544/2001 şi nr. 52/2003 se pot găsi întro poziţie foarte vulnerabilă - dacă aplică prevederile Legii, ar
putea fi sancţionaţi de şeful cu tendinţe opace iar dacă nu
aplică prevederile Legii, ar putea fi sancţionaţi de cetăţenii
lezaţi în drepturile lor.
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Pentru a evita situaţia de vulnerabilitate, este recomandabil ca
persoanele desemnate în oricare din cele trei poziţii
(responsabil de relaţia cu societatea civilă, responsabil de
informare şi relaţii publice, ori responsabil de relaţiile cu mediile
de informare) să încerce câteva metode de a minimiza
riscurile:
— aplicarea corectă a legii, în litera şi în spiritul ei, poate crea

unele neplăceri temporare din partea şefului cu tendinţe
opace, dar va avea întotdeauna ca rezultat absolvirea de
orice vină a persoanei vulnerabile (din nefericire,
administraţia publică românească încă nu are pus la punct un
sistem obiectiv de premiere a persoanelor care dau dovada
de abnegaţie/dedicaţie şi profesionalism în aplicarea corectă
a dispoziţiilor legale)
— solicitarea unui ordin sau unei dispoziţii scrise din partea

şefului ierarhic superior, ori de câte ori persoana vulnerabilă
crede că există pericolul de a se expune, poate atrage
„mustrări” sau chiar retrogradări abuzive pentru
„incapacitatea de-a face lucrurile cum (nu) trebuie”, dar poate
avea ca rezultat şi conştientizarea că acest mod de a rezolva
problemele „delicate” fragilizează tocmai poziţia şefului, care
va putea fi tras la răspundere pe baza unor documente
scrise, în vădită contradicţie cu prevederile Legii
— direcţionarea acţiunii administrative sau judiciare a

partea a II-a

cetăţeanului nemulţumit împotriva instituţiei (eventual,
împreună cu şeful acesteia, care o şi reprezintă), mai
degrabă decât împotriva persoanei vulnerabile, urmând ca,
în funcţie de modul în care evoluează lucrurile, instituţia să
încerce să-şi recupereze eventualul prejudiciu prin alte
proceduri, mai târziu.
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Persoanele care ocupă poziţiile menţionate sunt persoane
desemnate de şeful instituţiei, aşa cum arată şi art. 4, alin. 1 şi
art. 16 din Legea nr. 544/2001, respectiv art. 6, alin. 5 şi art. 7,
alin. 2 din Legea nr. 52/2003. Aceasta înseamnă că poziţiile
celor trei „responsabili” pot fi ocupate fie de funcţionari publici
în sensul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, fie de personal contractual în sensul Codului muncii.
Din acest punct de vedere, avantajul implicării funcţionarilor
publici este reprezentat de stabilitatea în funcţie, iar avantajul
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angajaţilor contractuali este reprezentat de mobilitatea
deliberată şi, poate, de un grad mai ridicat de implicare. Un
mod de evitare a poziţiei vulnerabile, indiferent de procedura
de ocupare a poziţiei în administraţie, este prevăzut,
paradoxal, chiar de art. 5, alin. 1, lit. i din Legea nr. 544/2001:
„modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei
publice, în situaţia în care persoana [solicitantul] se consideră
Tabelul nr. 3.
Sancţiunile aplicabile subiecţilor responsabili
de neaplicarea principiului transparenţei

Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat
al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea
prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage
răspunderea disciplinară a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune
reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice
respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă
de către persoana lezată.
(3) Dacă, după cercetarea administrativă, reclamaţia se
dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei
lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va
conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât
şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui
vinovat.
Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră
vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege,
aceasta poate face plângere la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul
autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen
de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să
furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să
plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi apelul [recursul] se judecă în
instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de
timbru.

partea a II-a

Legea nr. 544/2001
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Legea nr. 52/2003
Art. 13. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată în
drepturile sale, prevăzute de prezenta lege, poate face
plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.
29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi
sunt scutite de taxă de timbru.
Art. 14. - Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează,
potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta
funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite
accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică
implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare a
actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei
legi.
vătămată în privinţa dreptului [său legitim]” este o informaţie
care se publică din oficiu. Astfel, la toate tipurile de
corespondenţă la care obligă Legile nr. 544/2001 şi nr.
52/2003, se poate ataşa un document standard care să conţină
dispoziţiile legii şi avantajele îndreptării acţiunii împotriva
instituţiei, mai degrabă decât împotriva funcţionarului/angajatului.
b. Practici curente

partea a II-a

b.1. Principalele constatări ale IPP privind aplicarea
Legii nr. 544/2001 la nivelul instituţiilor
administraţiei publice locale
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Aşa cum arată şi alte monitorizări realizate la nivel naţional16, în
anul 2003 numărul cererilor de informaţii - atât scrise cât şi
verbale, înregistrate la nivelul instituţiilor administraţiei publice
locale - a crescut în comparaţie cu anul 2002. Numărul de
solicitări verbale, declarat în răspunsurile la chestionarele IPP,
este mult mai mare decât cele formulate în scris - în medie de 8
ori mai mare pentru anul 2002 şi de 5 ori mai mare pentru 2003.
Printre instituţiile care au declarat un număr mare de solicitări
scrise în 2002 se numără Primăria Municipiului Dej din Judeţul
Cluj (5.000 de solicitări), Primăria oraşului Băile Olăneşti,
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Judeţul Vâlcea (367 de solicitări), Primăria Municipiului
Bucureşti (210 de solicitări) şi Primăria Municipiului Iaşi,
Judeţul Iaşi (193 de solicitări). În ceea ce priveşte situaţia
solicitărilor verbale pentru anul 2002, cele mai mari valori s-au
înregistrat, conform răspunsurilor primite de IPP, la Primăria
Sectorului 1 Bucureşti (35.000 de solicitări), Consiliul Judeţean
Călăraşi (4.082 de solicitări) şi Consiliul Judeţean Satu-Mare
(1.724 de solicitări), iar pentru anul 2003, la Primăria Sector 1
Bucureşti (40.000 de solicitări), Primăria Municipiului Slatina,
Judeţul Olt (12.500 de solicitări) şi Primăria Municipiului Turda,
Judeţul Cluj (7.260 de solicitări).
Dincolo de aceste aspecte cantitative, modul în care s-a aplicat
legea poate fi evaluat luând în considerare şi resursele,
dificultăţile şi sugestiile reprezentanţilor administraţiei publice
locale cu atribuţii în acest sens, ca o completare a perspectivei
17
monitorizărilor realizate până în prezent. Rezultatele, precum
şi concluziile ce reies din interpretarea lor se doresc a veni în
sprijinul administraţiei locale precum şi a instituţiilor care îşi
propun evaluarea stadiului aplicării legii, propunând în acest
scop o serie de indicatori care să ofere noi dimensiuni evaluării.
1. Cine furnizează informaţiile de interes public - resurse,
structură organizatorică, comunicare
inter şi intra-instituţională

Cele mai multe instituţii şi-au înfiinţat compartimentul/
desemnat persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.
544/2001 în anul 2002, existând însă şi cazuri de instituţii care
au realizat acest lucru în cursul anului curent (vezi Grafic 1).
Majoritatea compartimentelor sau persoanelor care au ca
atribuţii aplicarea Legii liberului acces la informaţiile de interes
public sunt de relaţii publice sau informare a cetăţenilor, având
şi alte atribuţii pe lângă aceasta (vezi Grafic 2). Din
răspunsurile la chestionarele IPP s-a desprins sugestia că,
pentru o mai bună aplicare a prevederilor legislative în
domeniu, se impune desemnarea unui compartiment/persoane care să aibă numai astfel de atribuţii. 13 instituţii au
răspuns că Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC)
reprezintă compartimentul din cadrul instituţiei publice care are
în atribuţii aplicarea Legii liberului acces la informaţiile de
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1.1. Organizare şi resurse
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anul 2004

anul 2001

anul 2003

anul 2002

3,1%

14,4%

26,2%

56,4%

Grafic 1. Anul înfiinţării compartimentului/desemnării persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001
(195 răspunsuri)
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0,6%

2,5%

5,6%

10,6%

12,4%

Grafic 2. Tipul compartimentului care se ocupă de aplicarea Legii nr. 544/2001
(161 răspunsuri)

organizare, salarizare personal

cabinet primar

integrare europeană

administraţie publică

altele

relaţii publice

68,3%
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interes public (conform statutului, principala responsabilitate a
CIC-urilor este gestionarea informaţiilor de interes public şi a
normelor metodologice de aplicare).
Pentru cele mai multe instituţii respondente nu există un buget
alocat în mod distinct pentru aplicarea Legii liberului acces la
informaţiile de interes public (vezi Grafic 3). Totuşi, pentru a
putea aproxima resursele financiare implicate de aplicarea
prevederilor legale, IPP a adresat şi întrebări privind costurile ca sumă estimată, pe fiecare an, dar şi privind veniturile
produse, cum ar fi cele provenind din taxele de copiere. În
acelaşi timp, dorim să menţionăm faptul că aceste informaţii ar
trebui, potrivit normelor metodologice de aplicare (H.G. nr.
123/2002, art. 27, alin. 1, lit. j şi k), să se regăsească, în raportul
anual privind accesul la informaţiile de interes public elaborat
de fiecare instituţie sau autoritate publică (formularea din textul
Hotărârii se referă la, costurile totale ale compartimentului de
informare şi relaţii publice, respectiv la sumele încasate pentru
serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate).
Totuşi, un procent mic de instituţii au menţionat o valoare a
sumei estimate a costurilor şi veniturilor implicate de aplicarea
legii. Între cifrele menţionate, ca şi în cazul întrebărilor similare
privind aplicarea Legii nr. 52/2003, există diferenţe notabile.
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În interiorul instituţiei, persoana căreia i se subordonează
direct compartimentul/persoana desemnată este, în cele mai
multe cazuri, conducătorul, urmat de secretarul instituţiei (vezi
Grafic 4). Printre cele mai frecvent amintite dotări ale
compartimentului/ persoanei respective, calculatorul se
situează pe primele locuri, în timp ce faxul şi scannerul pe cele
din urmă (vezi Grafic 5).
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În privinţa educaţiei persoanelor responsabile cu aplicarea
legii, cei mai mulţi au ca ultimă şcoală absolvită, studii
superioare de lungă durată; totuşi, pe lângă aceştia, 30% sunt
absolvenţi de studii medii (vezi Grafic 6). Ca dezvoltare
profesională, în medie, aproximativ 15% din totalul
persoanelor având atribuţii în aplicarea legii au participat la
traininguri pe tema acestei legi susţinute de organizaţii
neguvernamentale, mai ales americane, sau guvernamentale
în ultimii ani. Această valoare medie nu arată însă
concentrarea trainingurilor pe anumite instituţii ale
administraţiei publice locale, nefiind realizată o dispersie
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Grafic 3. Instituţii în care există un buget special alocat aplicării Legii nr. 544/2001 (196 răspunsuri)

nu există un buget special alocat
aplicării Legii nr. 544/2001
93%

da, există un buget special alocat
aplicării Legii nr. 544/2001
7%
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altei persoane

unei direcţii din instituţie

secretarului instituţiei

Preşedintelui Consiliului
Judeţean/Primarului

8%

27%

35%

42%

Grafic 4. Cui se subordonează direct Compartimentul/persoana desemnată să coordoneze aplicarea Legii nr.
544/2001? (170 răspunsuri)
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3,8%
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20,6%
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54,6%
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fax
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linie telefonică directă

internet

imprimantă

calculator
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Grafic 5. Dotările compartimentului/persoanei desemnate cu aplicarea Legii nr. 544/2001
(188 răspunsuri)
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cursuri postuniversitare

studii superioare de scurtă
durată/şcoală postliceală

studii medii

studii superioare de lungă
durată

1,4%

5,1%

26,6%

66,9%

Grafic 6. Educaţia funcţionarilor care se ocupă de aplicarea Legii nr. 544/2001 (293 răspunsuri)
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echilibrată a lor în teritoriu. Cursurile au fost organizate atât de
instituţii ale statului, cât şi de ONG-uri străine şi româneşti. Aşa
cum s-a mai precizat, proiectul de faţă al IPP include şi o
componentă de traininguri având ca temă aplicarea Legii nr.
544/2001 şi a Legii nr. 52/2003.
Peste 80% din cei care au în atribuţii aplicarea Legii nr.
544/2001 sunt funcţionari publici (vezi Grafic 7) şi în jur de 70%
au ocupat această poziţie prin concurs. Printre alte modalităţi
de ocupare a postului au fost menţionate dispoziţia de numire,
delegarea de atribuţii, transferul şi preluarea de atribuţii în
urma aplicării legii etc.
1.2. Comunicare inter şi intra-instituţională

În cadrul direcţiilor aparatului propriu, în variantele menţionate
de chestionarul IPP privind aplicarea Legii nr. 544/2001, cele
mai multe solicitări au fost direcţionate către serviciile de
investiţii, gospodărire comunală, construcţii locuinţe şi lucrări
publice, cât şi către serviciul pentru buget (vezi Grafic 10). Tot
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Pentru a putea prezenta circuitul solicitărilor de informaţii de
interes public în interiorul fiecărei instituţii, IPP a adresat
întrebări privind persoanele şi instituţiile care sunt consultate
de funcţionarii responsabili cu aplicarea legilor în discuţie,
pentru redactarea răspunsurilor la asemenea solicitări.
Persoana cea mai consultată este secretarul instituţiei, fiind
urmată de conducătorul instituţiei - preşedintele consiliului
judeţean sau primarul (vezi Grafic 8). Din nou am dori să
subliniem cât de importantă este colaborarea, consultarea din
interiorul instituţiei între cel care are sarcina de a comunica şi
organiza informaţia şi cel care o deţine, respectiv care este
competent în materia vizată de solicitare. Ca instituţii,
prefectura este cea mai consultată de reprezentanţii instituţiilor
alese care au răspuns IPP (situaţie motivată probabil de rolul
acestei instituţii în verificarea legalităţii actelor), pentru multe
instituţii nefiind cazul de a se consulta cu o altă instituţie (vezi
18
Grafic 9). Printre alte instituţii consultate în rezolvarea
solicitărilor de informaţii în baza Legii nr. 544/2001, au mai fost
menţionate următoarele: Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici (ANFP), instituţiile subordonate (consiliilor locale) şi
Oficiile Teritoriale de Informare Publică (OTIP).
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da, sunt funcţionari publici
85,0%

nu sunt funcţionari publici
15,0%

Grafic 7. Dacă sunt sau nu funcţionari publici persoanele care se ocupă de aplicarea Legii nr. 544/2001
(339 răspunsuri)
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10,4%

23,2%

55,5%

68,7%
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Grafic 8. În redactarea răspunsului la solicitările adresate în baza Legii nr. 544/2001, vă consultaţi cel mai des
cu … (211 răspunsuri)

altă persoană

şeful unei Direcţii din instituţie
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Judeţean/primarul
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50
35,5%

Consiliul Judeţean

18,0%

36,0%

43,6%

nu a fost cazul

Prefectura

9,5%

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

4,3%

Grafic 9. Instituţii ale administraţiei publice consultate în rezolvarea solicitărilor adresate în baza
Legii nr. 544/2001 (195 răspunsuri)
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Grafic 10. În activitatea dvs de răspuns la solicitările de informaţii în baza Legii nr. 544/2001, aţi direcţionat
solicitări către ... (202 răspunsuri)
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în interiorul instituţiei, între direcţii se comunică cel mai mult în
scris.
În final, trebuie menţionată din nou importanţa comunicării
permanente intra-instituţionale dar şi a celei inter-instituţionale
între, pe de o parte instituţiile din plan local şi, de cealaltă parte,
între cele din plan local şi central. Faptul că una dintre aceste
instituţii nu participă la comunicare scurtcircuitează întreg
dialogul cu cetăţeanul care nu face distincţia între cine are
informaţia şi cine nu dă informaţia, ci îşi pierde încrederea în
instituţii, per ansamblu, cu o consecinţă directă asupra
legitimităţii actului de guvernare.
2. Cum sunt furnizate informaţiile de interes public
2.1. Informaţii din oficiu şi modalităţi de diseminare
Obiectul Legii nr. 544/2001, informaţiile de interes public, nu
este clar definit pentru un important segment al instituţiilor
chestionate. Delimitarea sferei informaţiilor de interes public şi
a celor exceptate de la liberul acces reprezintă, din
răspunsurile analizate, una dintre dificultăţile aplicării acestei
Legi.
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Pentru a stabili care sunt informaţiile pe care fiecare instituţie le
furnizează din oficiu, cei mai mulţi au răspuns că folosesc atât
textul Legii, cât şi hotărâri emise de fiecare instituţie. În
consecinţă, se poate afirma că normele legislative de
reglementare a liberului acces la informaţiile de interes public
sunt importante, dar în aceeaşi măsură, propria organizare
instituţională internă este esenţială, situată mai ales în
perspectiva principiului autonomiei locale şi a asumării de
răspunderi la nivelul fiecărei instituţii.
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Dintre categoriile de informaţii menţionate de art. 5 al Legii informaţii de interes public care se comunică din oficiu instituţiile respondente menţionează, după caz: bugetul şi
sursele financiare, actele normative care reglementează
organizarea şi funcţionarea autorităţii, programul de
funcţionare al departamentelor, programul de audienţe al
autorităţilor publice, programe şi strategii proprii, lista
documentelor de interes public, modalităţile de contestare a
deciziei autorităţii în situaţia în care persoanele se consideră
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vătămate în dreptul de acces la informaţiile de interes public,
precum şi alte informaţii (vezi Grafice 11 - 19). O altă categorie
de informaţii declarată a fi furnizată din oficiu este reprezentată
de deplasările externe şi absenţele consilierilor de la şedinţe.19
De asemenea, o altă categorie de informaţii de interes public o
reprezintă cea a proiectelor de hotărâri şi a minutelor
şedinţelor, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională. Şi aceste informaţii sunt comunicate când este
cazul.
Internetul este una din cele mai puţin folosite modalităţi de a
comunica informaţiile din oficiu. De fapt, realizarea unei baze
de date cu toate informaţiile din oficiu care să fie disponibilă online pentru toate instituţiile administraţiei publice este şi una din
sugestiile menţionate de respondenţi. La polul opus, cea mai
des folosită este cea a afişărilor unor astfel de informaţii la
sediul instituţiei, urmată de comunicarea lor prin mass-media.
2.2. Informaţii la cerere
Cel mai frecvent, cetăţenii şi organizaţiile interesate solicită
informaţii de interes public direct (faţă în faţă), modalitate
urmată, în ordinea frecvenţei înregistrate, de completarea unui
formular tip. Formatul unui astfel de formular este, pentru
majoritatea instituţiilor chestionate, cel rezultat din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. Există totuşi şi
câteva instituţii (11% dintre cele respondente) care nu folosesc
(nu impun) un formular tip pentru solicitările de informaţii de
interes public.

Majoritatea instituţiilor monitorizate au stabilit taxe de copiere
până la 10.000 lei/pagină, iar un procent de 16% dintre cele
care au răspuns, nu percep o astfel de taxă pentru informaţiile
furnizate. Există însă şi cazuri de instituţii care au stabilit taxe
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Pe parcursul celor aproape trei ani de aplicare a acestei Legi,
atât presa cât şi organizaţiile non-guvernamentale au
semnalat mai multe cazuri de stabilire a unor taxe de copiere la
nivele foarte mari, fapt care descurajează accesul liber la
informaţiile de interes public. Asemenea exemple se regăsesc
şi în chestionarele adresate de IPP tuturor consiliilor judeţene,
primăriilor de municipii şi primăriilor de oraşe.
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Grafic 11. Cu ce frecvenţă furnizaţi următoarele categorii de informaţii? Bugetul, sursele financiare
(198 răspunsuri)
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Grafic 12. Cu ce frecvenţă furnizaţi acte normative care reglementează organizarea şi
funcţionarea autorităţii? (198 răspunsuri)
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Grafic 13. Cu ce frecvenţă furnizaţi programul de funcţionare al departamentelor?
(189 răspunsuri)
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Grafic 14. Cu ce frecvenţă furnizaţi programul de audienţe al autorităţilor publice?
(198 răspunsuri)
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Grafic 15. Cu ce frecvenţă furnizaţi programe şi strategii proprii? (186 răspunsuri)

săptămânal

semestrial

lunar

anual

când este cazul

INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE

5,8%

8,9%

10,5%

25,8%

52,1%

partea a II-a

Grafic 16. Cu ce frecvenţă furnizaţi lista documentelor de interes public? (190 răspunsuri)
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78,8%

Grafic 17. Cu ce frecvenţă furnizaţi modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care
persoanele se consideră vătămate în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public?
(184 răspunsuri)
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Grafic 18. Cu ce frecvenţă furnizaţi proiectele de hotărâri, conform prevederilor Legii nr. 52/2003?
(192 răspunsuri)
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Grafic 19. Cu ce frecvenţă furnizaţi minutele şedinţelor, conform prevederilor Legii nr. 52/2003?
(189 răspunsuri)
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de copiere mult peste medie, cum ar fi, de exemplu, Primăria
Oraşului Breaza şi Primăria Oraşului Mizil, ambele din Judeţul
Prahova (25.000 lei/pagină). Din prelucrarea răspunsurilor
privind sugestiile de îmbunătăţire a aplicării legii s-a desprins
necesitatea stabilirii unitare, chiar şi numai orientative, a
tarifelor serviciilor de copiere pentru aceste informaţii.
Cu privire la stabilirea taxelor de copiere, autorităţile trebuie să
fie conştiente că spiritul acestor două legi, a Legii nr. 544/2001
în particular, este să ofere cât mai multe informaţii, deci
preţurile aferente să fie accesibile, nu împovărătoare.
Aplicarea acestei legi depinde de disponibilitatea de a oferi
date, de comunicarea inter-instituţională, alte aspecte la care
ne-am referit anterior, dar, mai ales, de organizarea difuzării
datelor.
2.3. Informaţii exceptate
Art.12 al Legii nr. 544/2001 a provocat una dintre cele mai mari
dificultăţi în aplicarea acestui act normativ, cu privire la
stabilirea informaţiilor exceptate de la liberul acces. Ca bază
legală de stabilire a informaţiilor exceptate, cele mai multe
instituţii chestionate folosesc numai prevederile Legii nr.
544/2001 (vezi Grafic 20).
Ca şi în cazul celor din oficiu, modalitatea cea mai des întâlnită
pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor lista informaţiilor
exceptate este cea a afişărilor la sediul instituţiei. În acelaşi
scop mai sunt folosite afişările în locuri publice din localitate,
precum şi Punctul de Informare-Documentare.

Din nou un rezultat surprinzător pentru IPP este cel al publicării
rapoartelor de activitate. Legea nr. 544/2001 - art. 5, alin. 3 stabileşte că autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu
publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care
va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cu

partea a II-a

Deşi normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
prevăd înfiinţarea unui Punct de Informare-Documentare
(PID), 35% dintre instituţiile care au răspuns nu au organizat un
astfel de punct. În acelaşi sens, lipsa resurselor pentru
înfiinţarea PID a fost menţionată ca una din dificultăţile
întâmpinate în aplicarea legii.
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Grafic 20. Când stabiliţi că o informaţie solicitată este exceptată de la liberul acces, aveţi ca temei legal...
(211 răspunsuri)
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toate acestea, cele mai multe instituţii (34%) au răspuns că nu
au publicat nici un raport până în prezent, iar dintre cele care lau publicat, cele mai multe l-au trimis, spre publicare, la Oficiul
Teritorial de Informare Publică, urmat de mass-media locală şi
pagina de internet (vezi Grafic 21). Oficiile Teritoriale de
Informare Publică (OTIP-urile) au misiunea să asigure
asistenţa tehnică în organizarea şi funcţionarea structurilor de
informare publică, prin aplicarea unitară a legii, să asigure
informarea promptă şi transparentă a beneficiarilor despre
subiecte de interes public şi să răspundă cetăţenilor cu privire
la informaţiile de interes public (cf. „Concepţia privind Sistemul
Teritorial de Informare Publică” - Ministerul Informaţiilor
Publice, Bucureşti, accesibilă la: http://www.publicinfo.ro/
INITIAT/Conceptia%20OTIP.pdf - data accesării: 15 august
2004).

Pentru o evaluare cât mai exactă a respectării dispoziţiilor
legale amintite, la data de 9 august 2004 IPP a adresat Regiei
Autonome „Monitorul Oficial” solicitarea de a i se comunica
lista autorităţilor şi instituţiilor publice care au publicat rapoarte
de activitate anuale în Monitorul Oficial. La data de 16 august
2004, Regia a răspuns cererii IPP comunicând lista solicitată
(Anexa 4). Din documentul amintit rezultă, în principal, că
nerespectarea Legii este practic generalizată. Astfel, din
multitudinea de autorităţi publice, de la nivelul întregii ţări,
având obligaţia să publice rapoarte de activitate cel puţin
anual, în anul 2002 o sigură autoritate a făcut acest lucru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA). În cursul
anului 2003, au fost publicate numai 44 de rapoarte, din care
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Referitor la modalităţile de publicare a rapoartelor de activitate,
dar şi de centralizare a lor, există prevederi speciale în cadrul
normelor metodologice de aplicare a legii liberului acces la
informaţiile de interes public. Pe de o parte, este prevăzută
responsabilitatea structurilor sau persoanelor responsabile de
informarea publică directă de a asigura publicarea în Monitorul
Oficial a raportului de activitate (art. 26, alin. b), iar de cealaltă
parte, autorităţile şi instituţiile publice centrale vor asigura
colectarea rapoartelor din teritoriu, urmând ca situaţiile
centralizate să fie trimise Ministerului Informaţiilor Publice (art.
27, alin. 3). În prezent, aceste atribuţii de centralizare a
rapoartelor au fost preluate de către Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale.

65

66
Monitorul Oficial

Monitorul Oficial al Judeţului

altă modalitate de publicare

pagina de Internet

mass-media locală

se trimite, spre publicare,
Oficiului Teritorial de Informare
Publică

nu am publicat nici un raport
până în prezent

7,4%

11,9%

14,4%

18,3%

23,8%

27,7%

34,2%

Grafic 21. Unde publicaţi raportul de activitate prevăzut de Legea nr. 544/2001? (211 răspunsuri)
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jumătate, 22, au aparţinut Ministerului Tineretului şi Sporturilor
şi diferitelor direcţii judeţene sau cluburi sportive aparţinând
MTS. Printre alte autorităţi mai importante care au publicat
rapoarte s-au numărat: Ministerul pentru Relaţia cu
Parlamentul, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor (ANPC), Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării (CNCD), Casa Naţională de Pensii
şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPDAS), Ministerul
Culturii şi Cultelor, Ministerul Public, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, Consiliul Judeţean Sibiu,
Prefectura Călăraşi şi Primăria Sectorului 3, Bucureşti. Până la
data răspunsului primit de IPP, în anul 2004 fuseseră publicate
numai 51 de rapoarte, din care 22 au fost publicate de Agenţia
Naţională pentru Sport şi diferite direcţii judeţene şi cluburi
sportive aparţinând acesteia. Printre alte autorităţi mai
importante care au publicat rapoarte s-au numărat: Primăria
Sectorului 1, Bucureşti, Oficiul pentru Migraţia Forţei de
Muncă, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, Consiliul
Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Baia Mare, Ministerul
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Prefectura Judeţului
Tulcea, CNPDAS, Ministerul Integrării Europene, ANPC,
Tribunalul Arad, Camera Deputaţilor, Tribunalul Călăraşi şi
Tribunalul Satu Mare. Referindu-ne cu titlu de exemplu la
situaţia, definitivă, din anul 2003, se impune observat că în timp
ce rapoarte de activitate au fost publicate de autorităţi precum
Primăria Comunei Bărcăneşti sau de către Regia Autonomă
Judeţeană Apă-Canal Iaşi, Corpul Gardienilor Publici Timiş,
obligaţiile legale nu au fost îndeplinite de autorităţi foarte
importante ale statului - Camera Deputaţilor, Senatul,
Guvernul României, Administraţia Prezidenţială, Curtea
Constituţională, instanţele judecătoreşti etc.

Cele mai multe (88%) dintre instituţiile care au răspuns
întrebării referitoare la reclamaţii şi procese iniţiate în baza legii
nr. 544/2001 nu s-au confruntat cu astfel de situaţii. Totuşi, 25
de instituţii monitorizate au avut o asemenea experienţă,
numărul reclamaţiilor fiind dublu faţă de cel al proceselor
intentate (vezi Grafic 22).
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2.4. Reclamaţii şi procese
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Grafic 22. V-aţi confruntat cu reclamaţii sau procese iniţiate în baza Legii nr.544/2001?
(206 răspunsuri)
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Cel mai mare număr de reclamaţii şi de procese cu care
instituţiile monitorizate s-au confruntat au fost înregistrate la
Primăria Municipiului Turda, Judeţul Cluj, (18 reclamaţii
declarate), urmată de Primăria oraşului Breaza, Judeţul
Prahova (12 reclamaţii), şi de Primăria Municipiului Bucureşti
(9 reclamaţii). Printre cauzele enumerate chiar de către cei
vizaţi de reclamaţii se numără: întârzierea furnizării
informaţiilor cerute, oferirea unor informaţii incomplete, lipsa
transparenţei în modul de cheltuire a unor fonduri bugetare,
faptul că nu s-au pus la dispoziţie date concrete privind sumele
alocate deplasărilor în străinătate în cazul consilierilor locali şi
salariaţilor din serviciile publice aflate în subordinea consiliului
local, refuzul furnizării unor informaţii care nu se încadrau în
categoria celor de interes public, dar şi necunoaşterea Legii nr.
544/2001, cât şi a Legii nr. 215/2001 de către reclamant. Cele
mai multe reclamaţii şi procese au fost iniţiate de persoane
fizice.
În ce priveşte procesele intentate pe baza Legii nr. 544/2001, la
data de 2 iulie 2004 IPP a finalizat o documentare la nivelul
tribunalelor judeţene şi al Municipiului Bucureşti. Una din
constatările principale ale analizei a fost că de la data intrării în
vigoare a acestei Legi, 24 decembrie 2001, fuseseră iniţiate
427 de procese. S-a constatat, de asemenea, că în cazul unui
număr semnificativ de judeţe disponibilitatea cetăţenilor de a
solicita informaţii de interes public, şi de a se adresa inclusiv
justiţiei pentru a le obţine, a fost destul de mic. Un exemplu în
acest sens a fost că în nu mai puţin de 16 judeţe pe rolul
tribunalelor a existat numai o singură plângere (4 judeţe) sau
nu a existat niciuna (12 judeţe).

Ca apreciere a necesităţii de alocare a unor resurse speciale,
financiare şi logistice, pentru a asigura accesul la informaţii al
persoanelor cu nevoi speciale (pentru traducere, pentru
construirea unor rampe de acces, pentru realizarea de
documente Braille), instituţiile cărora le-au fost adresate
chestionarele au răspuns în proporţii aproximativ egale că sunt
necesare (cumularea frecvenţelor corespunzătoare
categoriilor de „destul” şi „foarte necesar”) şi „mai puţin” sau
„deloc necesare” astfel de dotări (vezi Grafic 23). Aceste date
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2.5. Accesul minorităţilor şi categoriilor de persoane
defavorizate la informaţiile de interes public
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Grafic 23. În cadrul instituţiei dumneavoastră credeţi că este necesar să se aloce în prezent resurse speciale,
financiare şi logistice, pentru a asigura accesul la informaţii al persoanelor cu nevoi speciale?
(202 răspunsuri)
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trebuie intrepretate ţinând cont şi de modalitatea de cercetare
folosită (chestionare auto-administrate), implicând deci şi
posibilitatea obţinerii unor răspunsuri dezirabile.
De cealaltă parte, cele mai multe dintre aceste instituţii nu s-au
confruntat cu solicitări de informaţii publice din partea
minorităţilor, cele care au fost totuşi adresate au fost formulate
în limba maghiară, iar taxele de traducere, acolo unde a fost
cazul să fie stabilite, au fost sub 5.000 lei/pagină.
Ca resurse pentru a răspunde solicitărilor venite din partea
persoanelor cu nevoi speciale, 94% dintre instituţii au răspuns
că nu deţin astfel de dotări (vezi Grafic 24). Cele 10 instituţii
care au declarat că deţin resurse pentru astfel de solicitări, au
menţionat casetele audio, rampa de acces sau persoanele
capabile de comunicare în situaţii speciale.
Deşi accesul minorităţilor şi categoriilor de persoane
defavorizate poate fi costisitor, asigurarea lui este necesară în
condiţiile unei democraţii care promovează dreptul tuturor
cetăţenilor la informaţiile de interes public.
3. Dificultăţi întâmpinate în aplicarea Legii şi sugestii făcute
pentru îmbunătăţirea activităţii

Pe lângă aceste probleme, au mai fost identificate şi o serie de
dificultăţi care ţin de necunoaşterea şi slaba mediatizare a legii,
precum şi de definirea informaţiilor exceptate, şi,
complementar, stabilirea sferei informaţiilor de interes public.
O altă clarificare legislativă ţine de distincţia dintre informaţie şi
documente, accesul publicului fiind la informaţiile de interes
public şi nu la documente.
În categoria altor dificultăţi semnalate de reprezentanţii
instituţiilor chestionate, a fost inclusă o gamă variată de
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Cele mai multe instituţii respondente se confruntă cu
insuficienţa resurselor ca principală dificultate în aplicarea
20
legii . Tipurile de resurse necesare sunt însă variate:
materiale, umane, financiare, de pregătire profesională
adecvată, organizatorice (de înfiinţare a unui compartiment
specializat care să nu mai aibă alte atribuţii decât cele care
decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001).
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Grafic 24. Aveţi resurse pentru a răspunde solicitărilor venite din partea persoanelor cu nevoi speciale?
(208 răspunsuri)
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probleme, printre care: „reticenţa factorilor de decizie (primari
şi consilieri locali) faţă de prevederile Legii” (acest argument a
contat în decizia IPP de selecţie a instituţiilor din eşantionul de
analiză), „folosirea solicitărilor în baza acestei legi ca o metodă
de şicanare a autorităţilor”, etc.
Corespunzător acestor dificultăţi semnalate de cei care aplică
Legea, codificarea răspunsurilor deschise privind sugestiile de
îmbunătăţire a aplicării Legii a vizat în principal, următoarele:
— alocarea de resurse (de toate tipurile: financiare - „alocarea

unor fonduri băneşti din bugetul de stat”, „alocarea unui
buget separat compartimentului”, „obligativitatea instituţiilor
publice de a prevedea în buget cheltuieli pentru aplicarea
acestei Legi”; materiale - „îmbunătăţirea dotărilor necesare”,
„organizarea unui spaţiu necesar pentru informarea
cetăţenilor”; umane - „desemnarea unei persoane care să
nu mai aibă alte atribuţii” sau „cel puţin două persoane care
să se ocupe de aplicarea Legii”)
— o mai bună mediatizare a Legii („popularizarea legii prin
tipărirea de buletine informative”, „o publicitate mai intensă”,
„organizarea de campanii de popularizare a Legii prin massmedia”, „organizarea de dezbateri publice la Oficiile
Teritoriale de Informare Publică” [OTIP] etc.)

— stabilirea cu exactitate a informaţiilor de interes
public/exceptate/clasificate (există în acest sens şi o
propunere de „stabilire a unei liste comune de informaţii de
interes public pentru toate instituţiile”; de asemenea se
sugerează „să se precizeze cât mai clar dacă informaţii de
tipul contractelor şi salariilor funcţionarilor sunt informaţii de
interes public”, mai general spus, „sprijin în stabilirea
încadrării unor documente - dacă sunt sau nu de interes
public”)
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— realizarea de traininguri/schimburi de experienţă pentru cei
care au ca responsabilitate aplicarea acestei Legi
(„organizarea unor cursuri de perfecţionare, a unor
traininguri la nivel de regiune”, „cursuri de specializare
periodice”)
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— îmbunătăţirea comunicării intra-instituţionale („fluidizarea
circulaţiei informaţiilor între departamente”)
— alte tipuri de sugestii: stabilirea de sancţiuni atât pentru
funcţionari („modificarea articolului de Lege care
reglementează răspunderea exclusivă a funcţionarului
responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001, în sensul
instituirii unei răspunderi solidare cu departamentele
implicate direct”, „stabilirea unor sancţiuni pentru factorii de
decizie care nu asigură logistica necesară”), cât şi pentru
cetăţeni („stipularea unui articol care să sancţioneze abuzul
de drept”); diferite alte aspecte care ar putea contribui la o
mai bună aplicare a Legii - „subordonarea persoanelor
responsabile de aplicarea Legii faţă de OTIP-uri”; aprecieri
pe marginea legislaţiei - „apreciem că această problemă este
reglementată într-un număr mare de acte normative (O.G. nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
şi Legea „anticorupţie” nr. 161/2003), acte conţinând
dispoziţii comune, ceea ce îngreuneazã desfăşurarea
activităţii în administraţia publică”; „realizarea unor baze de
date informatizate la nivel naţional cu informaţiile de interes
public pe domenii de activitate accesibile tuturor”;
„reglementarea aplicării unei taxe/pagină, indiferent dacă
este copie sau nu”; „a căuta şi experimenta în continuare
căile de informare a populaţiei, evaluarea feed-back-urilor”;
„obligativitatea răspunsului numai la petiţii din localitatea
respectivă” etc.
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Sugestiile primite prin intermediul chestionarelor au fost foarte
utile pentru cercetarea IPP. Totuşi trebuie semnalat că mare
parte din sugestii ţin într-un final, de optimizarea propriilor
resurse, de voinţa de a căuta permanent cele mai operative
metode de a comunica cât mai multe informaţii publice dar şi,
evident, de necesitatea amendării legislaţiei şi a armonizării ei
cu alte acte normative complementare.
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b.2. Principalele constatări privind aplicarea Legii nr.
52/2003 la nivelul instituţiilor administraţiei publice
locale
1. Cine aplică Legea nr. 52/2003 - resurse şi comunicare
inter-instituţională
Ca şi în cazul monitorizării aplicării Legii liberului acces la
informaţiile de interes public, studiul şi-a propus să prezinte o
imagine a diverselor tipuri de resurse - atât materiale, cât şi
umane şi financiare - care sunt la dispoziţia persoanelor
desemnate în vederea aplicării Legii transparenţei decizionale.
Cele mai multe instituţii evaluate sub acest aspect au declarat
că şi-au înfiinţat compartimentul sau au desemnat persoana
responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2003, cu
excepţia a 14 instituţii care au menţionat un an în care legea nu
intrase încă în vigoare (200221) şi 6 instituţii care au stabilit
compartimentul sau persoana la aproape un an după intrarea
în vigoare a Legii (2004).
Ca resurse educaţionale ale funcţionarilor care aplică această
lege, situaţia este asemănătoare cu cea a aplicării Legii nr.
544/2001, cei mai mulţi absolvind studii superioare de lungă
durată, dar o parte importantă având şi studii medii ca ultimă
formă de învăţământ absolvită (vezi Grafic 25).

Cele mai multe persoane care se ocupă de aplicarea Legii sunt
funcţionari publici şi au ocupat postul respectiv prin concurs
(vezi Grafic 26). Este important de precizat că toate aceste
persoane (cu o singură excepţie) au şi alte atribuţii în afara
celor privind aplicarea Legii transparenţei decizonale, de la
activităţi de secretariat şi consultanţă juridică, până la relaţii cu
publicul şi mass-media şi managementul proiectelor cu
finanţare externă, ceea ce nu are cum să nu afecteze calitatea
activităţilor specifice aplicării celor două legi analizate.
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Ca dezvoltare profesională a celor care se ocupă de aplicarea
Legii, 11% din cei menţionaţi de răspunsurile instituţiilor au
participat la traininguri pe tema Legii nr. 52/2003. Instituţiile
menţionate în organizarea unor astfel de traininguri sunt atât
ONG-uri cât şi instituţii publice specializate.
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Grafic 25. Ultima şcoală absolvită pentru funcţionarii care se ocupă de aplicarea Legii nr. 52/2003
(246 răspunsuri)
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Grafic 26. Angajaţii Compartimentului/persoanele desemnate cu aplicarea Legii nr. 52/2003 sunt sau nu
funcţionari publici (170 răspunsuri)
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Resurse
Nu există, ca şi în cazul celeilalte Legi analizată de prezentul
raport, o evaluare precisă a fondurilor financiare implicate de
aplicarea Legii transparenţei decizionale, pe mai multe
componente: nu există un buget alocat aplicării Legii, fiind
totuşi şi 10 instituţii (5% din total) care au precizat valoarea
totală a bugetului destinat aplicării Legii nr. 52/2003 (vezi
Grafic 27). Există diferenţe notabile între sumele totale
declarate de către aceste instituţii, cu o tendinţă de creştere
pentru anul 2004 faţă de 200322. Aceleaşi mari discrepanţe se
pot întâlni şi în cazul comparării între ele a cheltuielilor
repartizate pentru aplicarea Legii, atât pentru anii 2003 cât şi
pentru 2004. Pentru cei care au precizat atât valoarea
bugetului alocat aplicării Legii, cât şi cea corespunzătoare
estimării costurilor implicate, cea mai mare diferenţă
(200.000.000 lei) între cele două valori se înregistrează pentru
anii 2003 şi 2004 în cazul Primăriei Municipiului Rădăuţi şi al
Primăriei Municipiului Roman, ambele din Judeţul Suceava.
Dotările cele mai frecvente sunt calculatorul, imprimanta şi
accesul la internet. Faxul şi scannerul reprezintă cel mai puţin
întâlnite resurse materiale la dispoziţia celor care au în atribuţii
aplicarea acestei Legi (vezi Grafic 28).
Comunicare inter-instituţională
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În privinţa structurii organizatorice, modelul cel mai des întâlnit,
conform rezultatelor chestionarelor, este cel al subodonării faţă
de secretarul instituţiei, urmat de conducătorul instituţiei preşedintele consiliului judeţean sau primarul. Secretarul
instituţiei are, deci, în acest caz, un rol sporit în raport cu
situaţia subordonării compartimentului sau persoanei care se
ocupă de aplicarea Legii nr. 544/2001, situaţie datorată şi
faptului că secretarul reprezintă centrul circulaţiei informaţiei în
instituţie, atât în etapa de adoptare cât şi mai ales în procesul
de elaborare a deciziilor (vezi Grafic 29).
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Circulaţia informaţiei în interiorul instituţiei şi persoanele
implicate sunt prezentate în cele ce urmează, structurate pe
secţiunile de activităţi pentru aplicarea Legii privind
transparenţa decizională.
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Grafic 27. Există un buget alocat special aplicării Legii nr. 52/2003? (162 răspunsuri)
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Grafic 28. Cui se subordonează direct Compartimentul/Persoana desemnată cu aplicarea Legii nr. 52/2003?
(186 răspunsuri)
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Grafic 29. Resurse deţinute de Compartimentul/Persoana desemnată cu aplicarea Legii nr. 52/2003
(189 răspunsuri)
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2. Cum este aplicată Legea nr. 52/2003
Rezultatele prezentate în această secţiune de analiză se vor
concentra pe de o parte asupra prezentării aspectelor ce ţin de
organizarea şi comunicarea intrainstituţională în realizarea
principalelor activităţi pentru asigurarea transparenţei
decizionale iar pe de altă parte, asupra prezentării, la un an de
aplicare a Legii, a efectelor produse în termeni de cereri,
recomandări, dezbateri publice organizate pe baza Legii nr.
52/2003.
2.1. Procesul de elaborare a actelor nomative
Numărul de cereri adresate în cursul anului 2003 în baza Legii
nr. 52/2003 este, raportat la instituţiile respondente, de 4
cereri/instituţie, comparativ cu media actelor normative
adoptate la nivelul fiecărei instituţii pentru acelaşi an - de 116
acte normative. În ceea ce priveşte anul 2004, diferenţele
dintre aceste cifre se păstrează (1 la 35).
Ca model de circulaţie a informaţiei în interiorul instituţiei,
secretarul şi conducătorul instituţiei (aceleaşi funcţii faţă de
care sunt şi subordonate compartimentele sau persoanele
desemnate pentru aplicarea Legii) sunt cei care solicită de
obicei informarea cetăţenilor asupra anumitor probleme de
interes public (vezi Grafic 30). Aceleaşi persoane sunt şi cele
care trimit persoanei responsabile de asigurarea
transparenţei, proiectele de acte normative pentru a le face
publice (vezi Grafic 31).
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În consecinţă, aceştia sunt oameni în poziţii de decizie care
vehiculează informaţii, de la toate palierele, reprezentând
motorul în procesul de comunicare a informaţiilor, în contextul
adoptării unei decizii publice.
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Iniţiatorii actelor normative adoptate la nivelul fiecărei instituţii
sunt, în egală măsură, un consilier sau un grup de consilieri sau
direcţiile din cadrul aparatului propriu al administraţiei locale,
urmate de comisiile din cadrul consiliului (vezi Grafic 32).
Potrivit răspunsurilor primite, categoriile cel mai slab
reprezentate în ceea ce priveşte iniţierea actelor nomative sunt
asociaţiile legal constituite şi comitetele cetăţenilor.
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Grafic 30. Cine solicită consultarea cetăţenilor? (184 răspunsuri)
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Grafic 31. De la cine, din cadrul instituţiei, primiţi proiecte de acte normative, pentru a le face publice?
(100 răspunsuri)
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15,6%
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Grafic 32. Cine iniţiază actele normative adoptate la nivelul instituţiei dumneavoastră? (397 răspunsuri)
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Cele mai multe instituţii monitorizate (81%) au răspuns că nu
au primit recomandări scrise din partea societăţii civile,
incluzând şi cetăţenii, organizaţiile neguvernamentale şi
mediul de afaceri (vezi Grafic 33). Pentru cazul celor 38 de
instituţii care au primit astfel de recomandări, persoana sau
compartimentul responsabile cu aplicarea Legii au fost cele
care au înregistrat aceste recomandări.
Din nou, un rol important în selecţia recomandărilor - în sensul
stabilirii acelora care vor fi luate sau nu în discuţie - îl au, în
egală măsură, secretarul şi preşedintele consiliului judeţean
sau primarul.
În ceea ce priveşte categoriile de organizaţii ale societăţii civile
care au participat la procesul de elaborare a actelor normative
trimiţând recomandări, cele mai multe recomandări s-au primit
din partea asociaţiilor patronale şi a firmelor, iar cele mai puţine
din partea presei. Procentual, din totalul recomandărilor
primite, cele mai multe care au fost incluse în actul normativ
final aparţin ONG-urilor (42% din totalul recomandărilor incluse
în actul normativ final).
Ca tematici ale recomandărilor, acestea au cuprins o gamă
variată, de la regulamente de taximetrie (fiind şi cele mai
numeroase şi vizând stabilirea taxei, a culorii automobilelor
folosite ca taxi, a numărului maxim de taxiuri autorizate să
funcţioneze), la probleme de urbanism şi amenajarea
teritoriului, mediu, asistenţă socială, proiectul de buget anual şi
până la regulamentul privind deţinerea câinilor.
2.2. Anunţuri
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După cum s-a constatat şi din analiza categoriilor de informaţii
publice analizate în cadrul rezultatelor privind aplicarea Legii
nr. 544/2001, atât proiectele de hotărâri cât şi minutele
şedinţelor sunt făcute publice când este cazul, cel mai frecvent
prin afişări la sediul instituţiei, urmate de mass-media, afişare
în locuri publice din localitate şi internet.
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Tot ca model de organizare în aplicarea Legii, nu există, pentru
majoritatea instituţiilor care au răspuns chestionarelor
adresate, o bază de date cu persoanele sau organizaţiile
interesate în baza Legii nr. 52/2003. Din totalul instituţiilor
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Grafic 33. Aţi primit recomandări scrise din partea societăţii civile privind iniţierea/îmbunătăţirea proiectelor de
acte normative? (205 răspunsuri)
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respondente, 10% au declarat că au realizat o astfel de bază
de date (vezi Grafic 34), au structurat-o preponderent în funcţie
de profilul beneficiarilor şi de temele acestora de interes din
sfera responsabilităţilor respectivei instituţii (afaceri, mediu,
urbanism etc.).
Persoana responsabilă de relaţia cu societatea civilă,
prevăzută de Lege cu atribuţii în acest sens, este cea care
formulează, în cazul celor mai multor instituţii, textul
23
anunţurilor privind proiectele de acte normative.
2.3. Dezbateri publice
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Cele mai multe instituţii monitorizate au răspuns că nu a fost
cazul să organizeze dezbateri publice în baza Legii nr. 52/2003
(vezi Grafic 35). Un număr de 55 de instituţii ale administraţiei
publice locale au răspuns afirmativ la această întrebare,
organizând dezbateri, preponderent pe teme de afaceri, dar şi
privind bugetul local, circulaţie, servicii de gospodărire
comunală, înfiinţare a unui centru de dezintoxicare pentru
copii, stema judeţului/oraşului, aprobarea statutului de oraş a
unei localităţi etc. Modelul cel mai întâlnit este ca organizarea
dezbaterii publice să fie cerută de iniţiatorul propunerii de act
normativ, iar anunţul de organizare a dezbaterii să fie afişat la
sediul instituţiei. De asemenea, ca modalităţi de aducere la
cunoştinţa publică a organizării dezbaterii, mai sunt folosite
mass-media şi afişajul în locuri publice din localitate şi într-o
mai mică măsură internetul şi buletinul informativ. La rubrica de
alte modalităţi24, instituţiile care au răspuns chestionarelor IPP
au precizat afişajul electronic amplasat în centrul localităţii,
afişarea la asociaţiile de proprietari, în mijloacele de transport
în comun etc.
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În medie, pentru instituţiile care au precizat şi numărul de
participanţi (alţii decât cei din instituţie), au participat
aproximativ 60 de persoane/instituţie. Categoriile de
participanţi din afara instituţiei cuprind de obicei cetăţenii
interesaţi sau, corespunzător cu tema dezbaterii, oameni de
afaceri, reprezentanţi ai ONG, ai agricultorilor, ai crescătorilor
de animale, ai asociaţiilor de proprietari etc. În ceea ce priveşte
categoriile de participanţi din afara instituţiei au fost menţionaţi
cu preponderenţă primarul, consilierii locali şi funcţionarii
publici. Cea mai mare parte a dezbaterilor publice au fost
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88,8%
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Grafic 34. Aţi construit o bază de date cu persoanele/organizaţiile interesate în baza Legii nr. 52/2003?
(100 răspunsuri)
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Grafic 35. Aţi organizat dezbateri publice în baza Legii nr. 52/2003? (100 răspunsuri)
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realizate la sediul instituţiei, alte locuri folosite în puţine cazuri
fiind casa de cultură sau căminul cultural, cinematograful,
şcoala generală sau sediul bibliotecii.
Pentru majoritatea dezbaterilor publice organizate nu s-a făcut
o selecţie a participanţilor, în puţinele cazuri în care acest lucru
s-a întâmplat, conform răspunsurilor primite, aceasta a fost
realizată de preşedintele consiliului judeţean/primarul.
2.4. Şedinţe publice
Ca indicatori cantitativi de evaluare a stadiului aplicării Legii nr.
52/2003 s-au organizat 2.656 şedinţe publice (ceea ce
înseamnă o medie de 14 şedinţe publice/instituţie în anul
2003), 45 (valoare absolută) nefiind publice din motive legale,
iar în anul 2004 au fost organizate, tot ca valoare medie, 5
şedinţe publice/instituţie. Raportând numărul de participanţi
declarat la numărul de instituţii care au răspuns la această
secţiune, pentru anul 2003, au fost 100 de participanţi/instituţie
din afara instituţiei, iar în anul 2004, 33 de participanţi/instituţie.
Foarte puţini dintre participanţi au fost invitaţi să participe la
şedinţele publice, pentru că au prezentat sugestii şi propuneri
cu valoare de recomandare (în medie 7 participanţi/instituţie
pentru anul 2003 şi 3 participanţi/instituţie pentru anul 2004).

Şedinţele publice sunt conduse, de obicei, de preşedintele
consiliului judeţean/primarul sau de preşedintele de şedinţă,
ales de consiliul local. Minutele şedinţelor publice, care după
cum s-a putut constata din paragrafele precedente sunt puse la
dispoziţia cetăţenilor când este cazul, sunt arhivate în egală
măsură de persoana desemnată cu aplicarea Legii nr.
52/2003, cât şi de secretarul instituţiei sau de persoane din
cadrul serviciului secretariat. Din aceste rezultate se poate
concluziona că nu există o practică naţională unitară în
această privinţă.
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Anunţul conţinând invitaţia de a participa la şedinţa publică, a
fost trimis, în cele mai multe cazuri, de către persoana
desemnată sau o persoană din direcţia/compartimentul care
se ocupă de aplicarea Legii nr. 52/2003. În afară de iniţiatorul
propunerii de hotărâre şi conducătorul şedinţei, au mai fost
menţionate, ca alte persoane care au trimis anunţul referitor la
şedinţa publică, secretarul instituţiei, precum şi cei din
compartimentele de specialitate.
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Mai mult de jumătate dintre instituţiile incluse în analiză au
realizat raportul anual privind transparenţa decizională (vezi
Grafic 36) şi, din nou, ca şi în cazul rapoartelor periodice de
activitate prevăzute de Legea nr. 544/2001, Monitorul Oficial modalitatea prevăzută de textul legii - este foarte puţin folosită
(numai 2 instituţii au declarat că publică raportul în acest mod).
Cea mai des întâlnită metodă de publicare este trimiterea spre
publicare la Oficiul Teritorial de Informare Publică, urmată de
mass-media locală, de publicarea pe pagina de internet,
precum şi de afişarea la sediul instituţiei (vezi Grafic 37).
Cercetarea nu a analizat în detaliu aceste aspecte, rezultatele
arătând care este accesul cetăţenilor la informaţii, funcţie de
metoda de comunicare folosită.
2.5. Accesul la procesul decizional al minorităţilor şi
categoriilor de persoane defavorizate
Responsabilii cu transparenţa decizională care au răspuns
chestionarelor IPP, consideră, în proporţie de 55%, că este
„destul de necesar” respectiv „foarte necesar” să se aloce
resurse financiare şi logistice pentru a asigura accesul la
procesul decizional al persoanelor cu nevoi speciale (vezi
Grafic 38). Doar 5 instituţii au declarat că au primit din partea
unor persoane aparţinând minorităţilor propuneri/sugestii
redactate în limba acestora, toate fiind în maghiară.
În acelaşi timp însă, 7% dintre instituţiile respondente, deţin
resurse pentru a asigura accesul la şedinţe al persoanelor cu
nevoi speciale, fiind menţionate înregistrări audio şi casete
video, rampă de acces şi translator (vezi Grafic 39).
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2.6. Reclamaţii şi procese
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Instituţiile care au declarat că s-au confruntat cu reclamaţii sau
procese iniţiate în baza Legii nr. 52/2003 sunt în procent de 3%
din totalul celor care au răspuns - Consiliul Judeţean Cluj,
Consiliul Judeţean Mehedinţi, Primăria Municipiului Deva,
Judeţul Hunedoara, Primăria Oraşului Mioveni din Judeţul
Argeş şi Primăria Oraşului Sângeorz-Băi, Judeţul BistriţaNăsăud. Reclamaţiile au venit atât din partea cetăţenilor şi a
asociaţiilor patronale, cât şi a prefecturii. De asemenea, au fost
menţionate în răspunsurile reprezentanţilor instituţiilor
monitorizate un număr de 4 procese, aflate în diferite faze de
soluţionare.
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Grafic 36. Aţi realizat raportul anual privind transparenţa decizională? (100 răspunsuri)

da
54,3%

nu
45,7%
GUVERNARE TRANSPARENTĂ ŞI PARTICIPATIVĂ

93

94
1,2%

5,3%

17,6%

Monitorul Oficial

Monitorul Oficial al judeţului

nu am publicat nici un raport
până în prezent

4,1%

20,0%

mass-media locală

pagina de internet

20,0%

altă modalitate de publicare

îl trimitem, spre publicare, la
Oficiul Teritorial de Informare
Publică
31,8%

Grafic 37. Unde s-a publicat raportul anual privind transparenţa decizională? (197 răspunsuri)
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Grafic 38. În cadrul instituţiei dvs, credeţi că este necesar să se aloce în prezent resurse financiare şi
logistice, pentru a asigura accesul la procesul decizional al persoanelor cu nevoi speciale (pentru traducere,
pentru construirea unor rampe de acces, pentru realizarea de documente Braille etc)? (203 răspunsuri)
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Grafic 39. Aveţi resurse pentru a asigura accesul la şedinţe al persoanelor cu nevoi speciale (ex. documente
în Braille, casete audio pentru persoanele cu deficienţe de vedere, etc?) (201 răspunsuri)
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Cauzele invocate pentru aceste reclamaţii sau procese, în
forma declarată de către reprezentanţii instituţiilor analizate, se
referă la: „petentul a reclamat faptul că nu a putut consulta
unele proiecte de hotărâre anterior adoptării lor”, „pretinsa
neafişare a anunţului privind şedinţa publică” sau „reclamantul
s-a considerat nedreptăţit prin adoptarea actului”.

Ca şi în cazul aplicării Legii nr. 544/2001, şi pentru Legea nr.
52/2003 insuficienţa resurselor reprezintă una dintre dificultăţi;
din nou, termenul de resursă fiind unul generic pentru mai
multe tipuri - de personal, financiare, materiale (amintite sub
forma: „din lipsa resurselor financiare nu s-a putut realiza
publicarea în site-ul propriu sau în mass-media locală a
anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de hotărâri”,
„lipsa dotărilor logistice şi a finanţării, resursele limitate care nu
permit promovarea drepturilor prevăzute de această Lege
pentru societatea civilă” etc.). O altă problemă semnalată de
răspunsurile libere la aceste chestionare este lipsa de interes a
cetăţenilor, a societăţii civile în general25 („lipsa de interes a
ONG şi a publicului”, „lipsa de implicare a cetăţenilor, respectiv
a societăţii civile”, „indiferenţa cetăţenilor” etc), dezinteres
cauzat parţial şi de o altă dificultate amintită, sub forma lipsei
informării cetăţenilor şi a mediatizării insuficiente
(mediatizarea insuficientă în mass-media locală şi naţională a
Legii nr. 52/2003, popularizarea insuficientă a prevederilor
Legii nr. 52/2003). De asemenea, cei care se ocupă de
aplicarea Legii, se confruntă şi cu imposibilitatea respectării
termenelor („proiectele de hotărâri urgente, care nu permit
respectarea termenelor prevăzute de lege”, „primirea cu
întârziere a documentelor ce trebuie făcute publice”,
„nerespectarea termenului de 30 zile de către iniţiator”,
„imposibilitatea practică de a respecta termenul de 30 de zile”
etc.). Ca şi în cazul aplicării Legii liberului acces la informaţiile
de interes public, şi în situaţia celei privind transparenţa
decizională problemele de comunicare intra-instituţională sunt
considerate ca reprezentând una dintre dificultăţile aplicării
Legii.
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3. Dificultăţi întâmpinate în aplicarea Legii nr. 52/2003 şi
sugestii făcute pentru îmbunătăţirea activităţii
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În ceea ce priveşte sugestiile de îmbunătăţire a aplicării
Legii nr. 52/2003, făcute de respondenţii la chestionarele IPP,
ele vizează în principal:
— alocarea de resurse (sub diferite forme: „alocarea de la
Bugetul de Stat către bugetele locale a resurselor financiare”,
„asigurarea de dotări logistice, a conectării la internet” etc.)
— mediatizarea prevederilor Legii şi stimularea interesului
cetăţenilor şi a colaborării cu societatea civilă („campanii de
informare a cetăţenilor prin mass media şi alte mijloace
pentru a cunoaşte drepturile pe care le au şi pentru a fi
implicaţi mai activ în procesul decizional”, „mediatizare
intensă în rândul populaţiei în vederea conştientizării
acesteia de utilitatea Legii nr. 52/2003”, „o campanie mai
eficientă de informare a cetăţenilor, informarea cetăţenilor
prin mass-media cu privire la drepturile lor în acest sens” etc)
— realizarea de traininguri în vederea specializării
funcţionarilor („instruirea persoanelor desemnate pentru
aplicarea Legii”, „realizarea unor training-uri la nivel de
regiune”)
— îmbunătăţirea comunicării intra-instituţionale („atât între
departamente, cât şi între iniţiatorii proiectelor de acte
normative”, „reorganizarea internă intra-instituţională”) dar
este amintită şi „schimbarea mentalităţii factorilor de decizie”
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— modificarea termenelor („micşorarea termenului de anunţare
a proiectului de act normativ, reducerea timpului de 30 zile şi
implicit pentru cele prevăzute la art. 6, alin. 4”, „termenul de
30 zile interpretat ca termen de recomandare”, „reducerea
termenului din art. 6, pct. 4 la 5 zile, includerea în lege a unui
termen mai larg, 180 zile, pentru a putea adopta o hotărâre”)
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— crearea unei baze de date cu organizaţiile nonguvernamentale (ONG)locale şi naţionale, a unui sistem informaţional
care să prezinte proiectele de hotărâri („crearea unui sistem
interactiv de actualizare a site-urilor cu proiecte de hotărâri
ale administraţiei publice, la nivel central”, „realizarea
bazelor de date informatizate cu ONG locale şi naţionale”)
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— definirea clară a unor termeni prevăzuţi de lege (cum ar fi cei
de „act normativ”, „şedinţă publică”, „minută”), „stabilirea
domeniilor în care se aplică Legea”, precum şi
„reglementarea circumstanţelor excepţionale şi a
procedurilor de urgenţă”
— desemnarea unei persoane sau înfiinţarea unui compartiment care să nu mai aibă alte atribuţii decât cele legate de
aplicarea Legii nr. 52/2003 (este menţionată inclusiv
posibilitatea preluării tuturor atribuţiilor de către CIC,
„suplimentarea numărului de personal” şi „modificarea
organigramei dacă este cazul”)
— altele (incluzând în această secţiune o gamă variată de
sugestii, printre care: „stabilirea unor sancţiuni clare pentru
cei care nu respectă legea”; „întocmirea la nivelul fiecărei
instituţii a unui regulament de aplicare”; „stabilirea unor
condici de sugestii”; „aducerea la cunoştinţa publică să fie
făcută prin una sau două modalităţi, şi nu prin presă pentru că
este foarte costisitor”; „modalitatea prin care dacă nu este un
proiect de act normativ agreat de majoritatea beneficiarilor,
să nu poată fi adoptat”; „până la îmbunătăţirea aplicării, ar
trebui realizată corelarea prevederilor”; „subordonarea
compartimentului direct prefectului”).
Ca pondere în totalul sugestiilor exprimate, cele privind
alocarea resurselor necesare aplicării legii, precum şi
mediatizarea cât mai largă a prevederilor legii coroborată cu
stimularea participării cetăţeneşti, ocupă primele locuri.
Ca o opinie generală a celor care au răspuns chestionarelor,
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională a fost
apreciată ca fiind utilă - 63% considerând-o ca fiind o Lege utilă
(vezi Grafic 40).

Unul dintre principiile pe care se bazează aplicarea legii
liberului acces la informaţiile de interes public, este cel al
aplicării unitare, în sensul că autorităţile şi instituţiile publice
asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu
prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice
(cf. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor
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Grafic 40. Pe o scală de la 1 la 5, vă rugăm să apreciaţi utilitatea Legii nr. 52/2003
(204 răspunsuri - răspunsurile reprezintă frecvenţe)
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metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public).
Studiul IPP este printre puţinele cercetări pe această tematică
care abordează şi problema aplicării celor două legi privind
transparenţa activităţii instituţiilor administraţiei publice locale,
atât pentru mediul urban cât şi într-o cercetare pilot în mediul
rural. Rezultatele prezentate mai jos reprezintă diferenţele
dintre mediul urban şi rural pentru judeţele studii de caz: Argeş,
Harghita, Iaşi, Mureş, Sibiu şi Suceava.
Discrepanţele dintre instituţiile din mediul urban şi cel rural,
reprezintă, într-o anumită măsură, diferenţele de capacităţi
instituţionale între nivelele administraţiei publice locale. Astfel,
educaţia funcţionarilor care au în atribuţii această lege este în
mediul rural, sensibil mai scăzută decât a celor din mediul
urban: procentul angajaţilor cu studii superioare (52%) care se
ocupă de aplicarea Legii nr. 544/2001 în instituţiile din mediul
urban este aproximativ egal cu cel al celor cu studii medii din
mediul rural.

Raportul dintre numărul de cereri verbale adresate în baza
Legii nr. 544/2001, în anul 2002, instituţiilor din mediul urban
faţă de cele din rural este de 88 la 13 de solicitări pe instituţie;
pentru anul 2003, acelaşi raport este de 134 la 18. Aproape
două treimi din instituţiile care ne-au răspuns din mediul rural
nu au publicat până în prezent nici un raport de activitate,
prevăzut de Legea nr. 544/2001.
Pe baza rezultatelor chestionarelor, dar şi din observaţiile de
teren şi din discuţiile cu reprezentanţi ai administraţiei publice

partea a II-a

Formarea profesională a funcţionarilor din instituţiile din mediul
rural pentru aplicarea acestor legi este foarte scăzută, nici unul
dintre cei care se ocupă de aplicarea legii liberului acces la
informaţiile de interes public sau de cea a transparenţei
decizionale, în mediul rural, nu au participat la traininguri pe
aceste teme. Cu atât mai multe demersuri în această direcţie,
inclusiv programul de training al IPP, din cadrul proiectului din
care face parte şi acest studiu, trebuie încurajate în perioada
următoare. În acelaşi timp, ca resurse disponibile în aplicarea
legii, Internetul este una dintre cel mai puţin întâlnite dotări
pentru instituţiile din mediul rural.
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locale, rezultă că administraţia publică locală are o atitudine
mai degrabă reactivă decât proactivă în asigurarea accesului
la informaţii şi a transparenţei decizionale.
Există cazuri izolate în care administraţia a avut iniţiativa de a
atrage şi implica cetăţenii şi/sau organizaţii neguvernamentale
(ONG) sau firme interesate în procesele de luare a deciziilor.
Echipa IPP a documentat astfel de iniţiative, pe care le
prezentăm cu titlu orientativ, la nivelul Consiliului Judeţean
Argeş, unde proiectul de hotărâre privind aprobarea
protocolului de colaborare pentru realizarea documentaţiei
necesare declarării ariei protejate „Parcul Naţional Munţii
Făgăraş” (devenit Hotărârea nr. 93/2003) s-a realizat prin
consultări şi dezbateri cu Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Turism şi cu organizaţii interesate în protecţia
mediului (aşa cum ne-a declarat Directorul Direcţiei
Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Argeş).

partea a II-a

Printre cele trei dezbateri în care a fost implicată Primăria Sibiu
în anul 2003, s-a numărat şi cea referitoare la reglementarea
serviciilor de taximetrie, organizată chiar de către Primărie şi în
care aceasta şi-a asumat un rol proactiv. Purtătorul de cuvânt
al Primăriei ne-a relatat că iniţial la dezbatere au participat mai
puţin de 10 taximetrişti. Având în vedere această audienţă
foarte scăzută, Primăria a avut iniţiativa de a contacta mai
multe companii de taximetrie şi de a trimite anunţuri, ceea ce a
avut ca rezultat o audienţă de 140 de persoane pentru şedinţa
în care s-a discutat proiectul de hotărâre, fapt ce a dus la un
mai larg suport public pentru ulterioara decizie a administraţiei
în domeniul menţionat.
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concluzii şi recomandări

Aşa cum a rezultat din capitolele precedente, numărul
cetăţenilor care se folosesc de cele două Legi pentru
valorificarea a două drepturi fundamentale care le sunt
consacrate prin Constituţia României este încă destul de mic.
Explicaţiile sunt multiple, multe dintre ele ţinând chiar de
mentalitatea cetăţenilor şi de lipsa lor de experienţă şi de
practică democratică. Dacă vor ca guvernarea lor să nu fie una
birocratică, formalistă şi prea puţin eficientă, responsabilii
administraţiei publice nu trebuie să trateze acest fapt ca pe o
fatalitate. Ei deţin, cel mai adesea, mecanismele şi resursele
necesare pentru a-i încuraja pe cetăţeni să-şi cunoască şi
valorifice drepturile pe care le au.

concluzii şi recomandări

1.
Studiul de faţă, încă unul pe care IPP l-a dedicat unei tematici
centrale pentru misiunea sa, confirmă cu noi argumente că
transparenţa şi participarea cetăţenilor la actul de decizie
constituie două premise esenţiale pentru creşterea calităţii
actului de guvernare. Realitatea din perioada ulterioară
adoptării Legilor nr. 544/2001 a liberului acces la informaţiile de
interes public şi respectiv a Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională probează indubitabil că aplicarea
celor două Legi a adus cu sine ameliorarea calităţii acţiunii
administraţiei. Măsura în care s-a întâmplat acest lucru
constituie, desigur, o temă care merită ea însăşi o evaluare de
sine stătătoare. Dealtfel, chiar şi numai parcurgând studiul de
faţă se pot vedea destule din problemele serioase care fac
aplicarea celor două Legi să nu amelioreze - în măsura în care
ar trebui, dar şi în care este clar că ar putea - actul de
administrare a treburilor şi interesului public. Faptul că Legea
nr. 52/2003, de exemplu, este cunoscută şi utilizată aproape
exclusiv de către organizaţiile neguvernamentale, dar şi în
acest caz destul de rară, arată câte şi ce mari probleme rămân
de rezolvat pentru ca o asemenea Lege, fundamentală pentru
creşterea calităţii guvernării, să atingă finalitatea pentru care a
fost iniţiată şi adoptată. Cu toate acestea, urmările pozitive ale
adoptării şi aplicării celor două Legi nu pot fi contestate.
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Cu privire la calitatea celor două Legi în discuţie, concluzia de
principiu a analizei IPP este că aceasta corespunde cerinţelor
transparenţei şi responsabilităţii actului de administraţie
publică. Legea nr. 52/2003 constituie un cadru normativ în
general acoperitor raportat la cerinţa asigurării contextului
legislativ şi de practică instituţională necesar participării active
a cetăţenilor la luarea deciziilor de administraţie publică.
Adecvarea cadrului legal intern standardelor din ţările cu
democraţie consolidată rezultă din analiza comparată a
reglementărilor interne în materie cu cele existente în unele
dintre ţările Uniunii Europene şi în Statele Unite ale Americii,
astfel cum acestea din urmă sunt prezentate, succint, în cadrul
Anexei 3.
Cu toate acestea, fără a relua în detaliu argumentele
deficienţelor celor două Legi (subiect tratat în cadrul Părţii I şi în
prima secţiune a Părţii a II-a din Studiu), se impun câteva
concluzii şi recomandări de ordin legislativ, pe care IPP
înţelege să le facă mai ales în perspectiva, cât se poate de
dezirabilă, a amendării în viitor a celor două Legi.

concluzii şi recomandări

Referitor la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, există persoane juridice de drept
privat (companiile naţionale, de exemplu), care utilizează
(aproape exclusiv) fonduri publice, dar care nu au obligaţia de
a se supune prevederilor Legii nr. 544/2001, nefiind asimilate
juridic regiilor autonome pe care art. 2 le menţionează expres.
Exceptarea companiilor naţionale de la obligaţiile prevăzute de
Lege echivalează cu anularea dreptului cetăţenilor de a fi
informaţi cu privire la modul în care sunt gestionate resurse şi
fonduri publice foarte mari, situaţie care este contrară atât
practicii din ţările cu democraţie consolidată cât şi normelor
constituţionale interne.
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Atât Legea nr. 544/2001 cât şi Legea nr. 52/2004 privind
transparenţa decizională în administraţia publică cuprind un
număr de incoerenţe cu privire la subiecţii indirecţi ai
dispoziţiilor lor („beneficiarii” celor două acte normative) „persoane”, „cetăţeni”, „asociaţii legal constituite”. Astfel,
Legea nr. 544/2001 reglementează accesul liber şi neîngrădit
al „persoanei” la informaţiile de interes public, deşi restricţiile
prevăzute în art. 12 se referă numai la „cetăţeni”. Din
interpretarea strictă a Legii ar rezulta că excepţiile
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reglementate de art. 12 nu se aplică celorlalte categorii de
persoane, cum ar fi societăţile comerciale, organizaţiile
neguvernamentale sau apatrizii. Acest gen de incoerenţe fac
posibil, în cazul Legii nr. 52/2003, ca apatrizii să nu poată
participa la luarea deciziilor în şedinţele consiliilor locale, deşi
le-au ales, având drept de vot în alegerile locale. La fel se poate
interpreta că, deşi este legal constituită şi reprezintă o
modalitate universal recunoscută de asociere, o societate
comercială pe acţiuni nu poate participa la elaborarea actelor
normative, dacă nu este afiliată unui „grup asociativ de
reprezentare civică".

În sfârşit, într-o enumerare mai mult exemplificativă, care îşi
propune să nu reia in extenso observaţiile făcute în capitolele
anterioare, IPP consideră că în adoptarea celor două acte
normative legiuitorul ar fi trebuit să dea o atenţie în plus
reducerii la minim a vulnerabilităţii persoanelor desemnate cu
aplicarea Legii - responsabil de relaţia cu societatea civilă,
responsabil de informare şi relaţii publice, responsabil de
relaţiile cu mediile de informare. Transparenţa instituţională şi
facilitarea participării cetăţenilor la luarea deciziilor nu
reprezintă pentru toţi conducătorii de instituţii şi autorităţi
publice o necesitate înţeleasă. Împrejurarea aceasta face ca
deseori persoanele desemnate cu aplicarea celor două Legi să
se afle sub o dublă presiune - a şefilor, care ar vrea ca anumite
deficienţe din activitatea lor şi a instituţiilor lor să nu fie

concluzii şi recomandări

O altă lacună a celor două Legi ţine de faptul că nu au dispoziţii
referitoare la asigurarea resurselor necesare aplicării lor.
Evaluările făcute în cadrul Studiului prin intermediul
chestionarelor, dar şi discuţiile pe care reprezentanţii IPP le-au
avut cu responsabili ai autorităţilor administraţiei locale au
rezultat, previzibil dealtfel, că resursele presupuse de
aplicarea celor două Legi sunt semnificativ raportate la
bugetele comunităţilor locale. Faptul că aceste resurse au
trebuit alocate din alte capitole ale respectivelor bugete a creat
dificultăţi autorităţilor locale. De altfel, aşa cum s-a putut vedea
în capitolele precedente, din răspunsurile primite de la
autorităţile locale, insuficienţa/inexistenţa resurselor a
constituit una din primele explicaţii, din perspectiva lor, a
aplicării deficitare a celor două Legi. Trebuie menţionat în acest
sens necesitatea alocării resurselor necesare aplicării în mod
eficient a prevederilor celor două Legi analizate.
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cunoscute publicului, respectiv a persoanelor care vor să aibă
acces la informaţii şi să ştie ce decizii se iau şi cum se iau acele
decizii care îl privesc în mod nemijlocit. Aşa cum s-a
recomandat în cadrul Capitolului de consideraţii legislative
privind organizarea administraţiei, alternativa pentru
persoanele desemnate cu aplicarea celor două Legi ar fi mai
ales aplicarea corectă a reglementărilor legale, în litera şi în
spiritul lor. Cu toate acestea, este evident că respectivele
persoane ar putea fi oricând vulnerabile în faţa unor şefi care
contează inclusiv pe solidaritatea subalternilor în
comportamentul lor netrasparent şi în dezacord cu legea.
Tocmai de aceea IPP consideră că prin cele două acte
normative s-ar fi impus/se impune protecţia funcţionarilor
vulnerabili.
2.
Documentarea pe care Studiul a realizat-o, îndeosebi prin
evaluarea cu ajutorul chestionarelor, impune şi ea un număr de
concluzii şi recomandări de ordin practic.

concluzii şi recomandări

Răspunsurile la chestionarele IPP, dar şi practica din cei
aproape trei ani de aplicare a Legii liberului acces la informaţiile
de interes public, confirmă utilitatea specială a acestei Legi.
Aşa cum s-a arătat, numărul cererilor de informaţii a crescut
anual. O explicaţie este şi aceea că, din punct de vedere
„procedural”, accesul la informaţiile de interes public este o
chestiune sensibil mai simplă decât participarea cetăţenilor la
procesul decizional din administraţie. Acest fapt, dar nu numai
el, explică şi de ce Legea nr. 544/2001 a beneficiat de o
popularizare mult mai largă în presă, împrejurare care, la
rândul său a condus la o cunoaştere mult mai bună de către
cetăţeni a acestui drept în comparaţie cu altele.
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Funcţionarii care au răspuns chestionarelor IPP au semnalat
un număr relativ mare de dificultăţi în aplicarea Legii. O primă
categorie a acestora a fost pusă în legătură cu anumite
deficienţe ale Legii. Una dintre ele ar fi aceea că informaţiile de
interes public nu ar fi clar definite şi că delimitarea sferei
informaţiilor de interes public şi a celor exceptate de la liberul
acces nu ar fi suficient de bine făcută. Studiul de faţă a
consemnat ca atare această percepţie fără ca autorii lui să o
împărtăşească, însă, în prea mare măsură. În opinia IPP,
formularea art. 12 al Legii nr. 544/2001, referitor la informaţiile
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Aşa cum s-a menţionat deja, resursele insuficiente constituie o
problemă în aplicarea Legii. Răspunsurile primite în cadrul
documentării prin chestionare, sintetizate în Capitolul al II-lea
al Studiului confirmă acest lucru. Legea nr. 544/2001 a instituit
în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv de la
nivelul cel mai de jos al administraţiei publice un număr relativ
mare de obligaţii şi răspunderi, căruia îi corespund un număr
mare de acte şi fapte care trebuiesc făcute, la nivelul
respectivelor instituţii şi autorităţi, în aplicarea Legii. Cu toate
acestea, legiuitorul nu a prevăzut şi alocat resursele necesare
(financiare, umane, logistice). Din răspunsurile date la
chestionare, rezultă că autorităţile locale au acţionat în general
adecvat pentru limitarea în cât mai mare măsură a
consecinţelor amintitei deficienţe a Legii, nefiind semnalate
situaţii în care autorităţile locale să fi invocat refuzul accesului
la informaţiile publice motivând cu nealocarea resurselor
necesare. Au existat, însă, cazuri în care responsabilii
autorităţilor locale au stabilit tarife prohibitive şi descurajante
pentru cetăţenii solicitând informaţii de interes public. Faptul
acesta a fost posibil pe de o parte din cauză că prin Lege nu sau stabilit limite maxime pentru „costul serviciilor de copiere”
(art. 9, alin. 1 al Legii) iar pe de altă parte din cauza unei
mentalităţi inadecvate a responsabililor autorităţilor în cauză,
cu privire la transparenţa şi responsabilitatea actului de
administraţie publică.
Oarecum în aceeaşi ordine de idei, ar mai fi de reţinut
concluziile referitoare la neclarităţile legislative şi practica
complet neunitară şi ineficace în ce priveşte rapoartele de
activitate privind aplicarea Legii. În opinia IPP, deşi obligaţiile
de acest gen prevăzute de lege ar putea să fie, uneori,
generatoare de birocraţie, ele au, în regulă generală, propria

concluzii şi recomandări

exceptate de la liberul acces, este atât clară cât şi, în general,
adecvată. Nu este exclus ca problemele pe care le reclamă
funcţionarii publici să fie generate de faptul că art. 12 face mai
multe trimiteri la acte normative în legătură cu anumite
categorii de informaţii exceptate (fără a numi explicit
respectivele acte normative), ceea ce îi obligă pe funcţionari să
caute şi să parcurgă mai multe asemenea reglementări. Cu
privire la acest fapt, este evident că soluţia o reprezintă o
pregătire legislativă cât mai optimă a personalului cu atribuţii în
materia liberului acces la informaţii.
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justificare, mai ales atunci când responsabilii autorităţilor
locale ar vrea să iniţieze măsuri destinate îmbunătăţirii
accesului persoanelor la informaţiile publice.

concluzii şi recomandări

3.
În ce priveşte Legea nr. 52/2003, şi în cazul acesteia se impune
reiterată concluzia, desprinsă din cercetarea întreprinsă de
IPP la nivelul administraţiei publice locale, că iniţierea,
adoptarea şi aplicarea Legii constituie un fapt care a contribuit
şi contribuie la creşterea calităţii actului administraţiei publice.
În sensul acesta este semnificativ faptul că aproape două
treimi dintre cei care au răspuns chestionarelor IPP au apreciat
că Legea nr. 52/2003 este „foarte utilă” şi „utilă”. Această
proporţie apare cu atât mai relevantă cu cât este constituită din
funcţionari publici cărora aplicarea acestui act normativ le
creează, deseori, numeroase dificultăţi, destule dintre acestea
decurgând din faptul că legea este lacunară şi că resursele
alocate aplicării sunt insuficiente etc.
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4.
Alături de creşterea calităţii actului de administraţie publică,
utilitatea Legii constă şi în posibilitatea pe care o oferă
cetăţenilor de a fi informaţi şi a participa la luarea deciziilor care
îi privesc. Din răspunsurile date la chestionarele IPP rezultă,
însă, că informarea şi conştientizarea cetăţenilor cu privire la
drepturile pe care le au, consacrate prin Legea nr. 52/2003,
constituie una din problemele cele mai serioase. Un argument
în acest sens îl reprezintă rata foarte scăzută a cetăţenilor care
au manifestat un interes în legătură cu aplicarea acestei Legi.
În acest sens o semnificaţie aparte o are constatarea făcută cu
ocazia documentării, potrivit căreia în cursul anilor 2003 şi
2004 media numărului de cereri adresate autorităţilor locale
chestionate pe baza Legii nr. 52/2003, raportată la media
numărului de acte normative adoptate la nivelul fiecărei
instituţii, a fost de circa 1 la 35. Deşi legea nu instituie o
obligaţie sub acest aspect, IPP apreciază că autorităţile
administraţiei publice locale au un interes direct în a facilita
cunoaşterea de către cetăţeni a drepturilor pe care le au şi în
exercitarea de către aceştia a respectivelor drepturi. Acţionând
în acest sens, responsabilii autorităţilor nu numai că sporesc
considerabil şansa ca deciziile pe care le iau în interesul
comunităţilor locale să fie cele mai adecvate iar prin
consultarea cetăţenilor calitatea actului de administraţie să fie
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sensibil mai ridicată, dar îşi şi consolidează propria credibilitate
şi popularitate în rândul oamenilor.

concluzii şi recomandări

Dintre dificultăţile de ordin practic în aplicarea Legii nr.
52/2003, desprinse din cercetarea pe care IPP a făcut-o,
insuficienţa resurselor a fost semnalată cel mai frecvent. IPP
consideră justificată opinia că, inclusiv sub acest aspect,
Legea este lacunară în sensul în care nu identifică şi nu
stabileşte cum vor fi asigurate resursele necesare. Aplicarea
corespunzătoare a Legii presupune cheltuieli legate de
publicitatea proiectelor de acte normative, de organizarea de
dezbateri publice, de accesul la procesul decizional al
minorităţilor şi categoriilor de persoane defavorizate, precum şi
cheltuieli judecătoreşti pentru cazurile în care împotriva actelor
sau faptelor autorităţilor administraţiei locale sunt intentate
procese. Frecvenţa cu care a fost semnalată încărcarea
excesivă a persoanelor desemnate cu aplicarea Legii nr.
52/2003 sugerează că acest fapt este o realitate şi că este
necesar ca persoanele respective să fie degrevate de alte
responsabilităţi. Cu privire la cheltuielile presupuse de
publicitatea proiectelor de acte normative (dar şi a legislaţiei
privind transparenţa decizională, un fapt pe care cercetarea de
faţă l-a dovedit ca foarte necesar), o sursă a acestora poate fi
optimizarea cheltuielilor cu publicitatea prin presă pe care
administraţia publică le face. Studii anterioare ale IPP au
evidenţiat că din banii publici se plătesc de multe ori sume
foarte mari pentru o publicitate de care beneficiază mai ales,
politic şi/sau electoral, conducătorii autorităţilor administrative
(care sunt şi oameni politici cel mai adesea), în loc să
beneficieze cetăţenii.
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Datele existente sunt cuprinse în evaluările realizate de
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, InWent (prin
MetroMedia), Asociaţia Pro Democraţia şi Asociaţia Română
pentru Transparenţă. În acest sens, vezi: Raport privind
aplicarea Legii nr. 544/2001, Raport privind transparenţa
deciziilor, ale Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale,
a m b e l e a c c e s i b i l e l a : h t t p : / / w w w. p u b l i c i n f o . r o /
Rrapoarte.html, Monitorizarea modului de aplicare a Legii nr.
544/2001 (Asociaţia Pro Democraţia, Ianuarie 2004),
Evaluarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică (MetroMedia Transilvania, Ianuarie
2004), Transparenţa decizională în administraţia publică ghid pentru cetăţeni şi administraţie (Transparency
International - România, 2003), Accesul la informaţia de
interes public - ghid pentru cetăţeni şi funcţionarii publici
(Transparency International - România, 2004), Bune practici
în aplicarea Legii liberului acces la informaţiile de interes
public (Societatea Academică din România, 2004).
2
Pentru chestionarele privind aplicarea Legii nr. 544/2001,
incluzând în aceste răspunsuri şi mediul rural; pentru cele
privind aplicarea Legii nr. 52/2003, rata de răspuns
înregistrată a fost de 75%.
3
Programul SIGMA (Sprijin pentru Îmbunătăţirea Guvernării şi
Managementului public în Europa Centrală şi de Est) a fost
finanţat prin programul PHARE.
4
OECD/GD(94)59. Improving the Quality of Laws and
Regulations: Economic, Legal and Managerial Techniques
[Îmbunătăţirea calităţii legilor şi reglementărilor: tehnici
economice, juridice şi manageriale] Paris: Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică/PUMA/OLIS, 1994
5
În cursul anului 2001, spre exemplu, Parlamentul a adoptat
796 de legi în timp ce Guvernul a adoptat 88 de ordonanţe şi
195 de ordonanţe de urgenţă. Tot în 2001, au fost adoptate
1366 de hotărâri de Guvern, dintre care 1320 au fost
publicate în Monitorul Oficial. Ministerele şi alte instituţii ale
administraţiei centrale au adoptat 729 de ordine care au fost

note
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publicate în Monitorul Oficial. Aceste date au fost obţinute
consultând o bază de date legislativă şi au fost iniţial publicate
în Ştefan, L. & Georgescu, I. Transparenţa decizională în
administraţia publică - ghid pentru cetăţeni şi administraţie.
Bucureşti: Transparency International - Romania/AFIR,
2003.
6
Pentru o descriere mai amănunţită a modalităţilor de
participare publică la luarea deciziilor, vezi Ţigănescu, O. &
Zăbavă, O. „Experienţa, disponibilitatea şi potenţialul ONG
pentru aplicarea legii transparenţei", în Ştefan & Georgescu,
op. cit.
7
Conform literei legii, o companie naţională poate acţiona ca o
barieră în calea liberului acces la informaţii, obiectând că nu
este obligată sa se supună dispoziţiilor Legii nr. 544/2001. De
bună seamă, conform spiritului Legii accesului la informaţie, o
astfel de atitudine este regretabilă, dar ea se poate intâlni în
practică. Situaţia poate fi uşor depăşită dacă se solicită
informaţiile respective din partea autorităţii administraţiei
publice care are atribuţii de control sau verificare ori
supervizare asupra activităţii unei astfel de companii
naţionale, ori care a semnat un contract cu aceasta. Astfel,
informaţiile despre activitatea companiei naţionale în cauză
rezultă ori privesc activitatea autorităţii administrative către
care se îndreaptă solicitarea de informaţii, iar aceasta din
urmă operează resurse financiare publice şi nu se poate
deroba de obligaţia instituită prin Legea nr. 544/2001.
8
Reglementate prin Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor
9
Din acest punct de vedere, rezultă fără echivoc că textul art. 9,
alin. 2 din Legea nr. 544/2001 nu face referire la petiţie în
sensul Ordonanţei nr. 27/2002, ci tot la solicitarea de
informaţii reglementată de Legea nr. 544/2001. De altfel,
Ordonanţa privind soluţionarea petiţiilor a fost adoptată după
intrarea în vigoare a Legii nr. 544/2001, punându-ne în faţa
unei situaţii mai puţin întâlnite în practica legislativă, în care o
lege specială (cea privind solicitările de informaţii) a fost
adoptată înaintea legii-cadru (cea privind petiţiile).
10
Organizaţia neguvernamentală Article XIX are misiunea de a
proteja libertatea de expresie şi liberul acces la informaţii, în
conformitate cu prevederile art. 19 din Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului. Recomandările menţionate aici provin
din lucrarea The Public's Right to Know: Principles on

Freedom of Information Legislation [Dreptul publicului de a
şti: principiile legislaţiei privind dreptul la informaţie], Londra,
1999.
11
Pentru o discuţie detaliată asupra clasificării actelor
administrative după o varietate de criterii, vezi, bunăoară,
„Actul administrativ", pag. 75-101, în Brezoianu, D. Drept
administrativ şi ştiinţa administraţiei. Bucureşti: Paideia/Metropol, 1994.
12
Trebuie remarcat aici că anexele actelor administrative
normative fac parte integrantă din actul normativ respectiv şi
trebuie supuse procedurii prevăzute la art. 6 în integralitatea
lor. Pe cale de consecinţă, documentele de strategie, de
dezvoltare ori de precizare a unei poziţii oficiale, pe care o
autoritate a administraţiei publice le adoptă prin decizii
administrative, sunt acte normative în înţelesul art. 3(a) şi
trebuie, de asemenea, supuse procedurii prevăzute de art. 6
(vezi, cu precădere, documentele de poziţie care descriu
poziţia României cu privire la capitolele de negociere din
procesul de aderare la Uniunea Europeană).
13
Regiile autonome prevăzute de Legea nr. 544/2001 nu au
calitatea de a adopta ori aproba acte normative în sensul Legii
nr. 52/2003, motiv pentru care nu sunt obligate să desemneze
o persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă.
Pe de altă parte, serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, respectiv serviciile publice de interes local sau
judeţean, ar putea fi administrate de companii naţionale,
despre care am arătat că nu au obligaţia să desemneze o
persoană cu atribuţii de informare şi relaţii publice, în sensul
Legii nr. 544/2001. Mai mult decât atât, conform legilor în
vigoare, serviciile publice nu au, nici ele, calitatea de a adopta
ori aproba acte normative în sensul Legii nr. 52/2003, decât în
ipoteza actelor administrative cu efecte interne.
14
Pentru o discuţie privind alte deficienţe identificate în textul şi
în aplicarea Legii nr. 544/2001, vezi Baboi -Stroe, A., Copil Popovici, I. & Ghinea, D. Accesul la informaţia de interes
public în Romania. Bucureşti: Transparency International Romania/AFIR, 2001 şi/sau Vrabie, C. Rolul Avocatului
poporului în protejarea liberului acces la informaţiile de
interes public, Bucureşti, Transparency International Romania/AFIR, 2002.
15
O practică des întâlnită priveşte Centrele de Informare pentru
Cetăţeni (CIC) de pe lângă consiliile locale ori judeţene, care
cumulează, aproape peste tot pe unde au fost înfiinţate,
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atribuţiile şi obligaţiile prevăzute nu doar in Legile nr.
544/2001 şi nr. 52/2003, ci şi în Ordonanţa nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,
exceptându-le pe cele aferente exclusiv instituţiei purtătorului
de cuvânt.
16
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, Raport privind
aplicarea Legii nr. 544/2001, 2003, accesibil la:
http://www.publicinfo.ro/Rrapoarte.html.
17
Rezultatele prezentate se referă numai la instituţiile
administraţiei publice locale din mediul urban.
18
În afară de variantele închise de răspuns menţionate de
chestionar (prefectura, primăria municipiului reşedinţă de
judeţ, Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Agenţia
pentru Strategii Guvernamentale (ASG), consiliul judeţean,
instituţii deconcentrate din judeţ).
19
Acest tip de informaţie se regăseşte pe pagina de web a
Consiliului Judeţean Argeş, www.cjarges.ro.
20
Răspunsurile la întrebările deschise privind dificultăţile şi
sugestiile au fost recodificate, în baza categoriilor mai susmenţionate în secţiunea 3, capitolul b.1, partea a II-a.
21
Aceste răspunsuri pot avea ca posibilă explicaţie faptul că
persoanele/compartimentele desemnate cu aplicarea Legii
nr. 52/2003 şi-au preluat atribuţiile în momentul intrării în
vigoare a Legii.
22
Compararea datelor declarate la această secţiune nu poate fi
realizată cu precizie întrucât câteva instituţii au inclus în
această sumă totală nu numai cheltuielile compartimentului
care se ocupă de aplicarea Legii nr. 52/2003, cât şi cele ale
celorlalte compartimente care au legătură cu aplicarea
acestei Legi.
23
Mai sunt menţionate, în afară de categoriile oferite de
chestionar (persoana responsabilă de relaţia cu societatea
civilă, iniţiatorul propunerii de hotărâre, preşedintele
consiliului judeţean/primarul), pentru varianta „altă
persoană”, secretarul instituţiei şi şeful serviciului de relaţii
publice.
24
Cu excepţia variantelor închise cuprinse în chestionar,
anterior menţionate.
25
Unul dintre răspunsurile primite menţionează la rubrica de
dificultăţi întâlnite în aplicarea Legii: „[...] societatea civilă este
destul de timidă în formularea cererilor”.
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anexe

Anexa 1.a
CHESTIONAR LEGEA nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public

Stimaţi colegi,
În contextul unui demers mai larg al Ambasadei Canadei la
Bucureşti de a sprijini dezvoltarea administraţiei publice locale din
România, Institutul pentru Politici Publice (IPP) îşi propune să
realizeze o evaluare obiectivă a stadiului implementării Legii nr.
544/2001 în instituţia dumneavoastră, contribuind la promovarea
exemplelor de bună practică, dar şi aducându-şi aportul la
depăşirea obstacolelor existente. Vă rugăm să aveţi amabilitatea
de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos.
Chestionarul conţine întrebări la care pot exista mai multe
răspunsuri şi întrebări la care vă rugăm să daţi un singur răspuns.
Vom preciza doar cazul în care vă rugăm să daţi un singur
răspuns. Dacă nu există o astfel de precizare, înseamnă că puteţi
bifa toate răspunsurile care se aplică în cazul instituţiei
dumneavoastră. Casetele sau rubricile de tabel vor fi bifate cu X.
În completarea chestionarului, în cazul în care vă este necesar un
spaţiu suplimentar de completare, vă rugăm să folosiţi o pagină
separată. Vă putem pune la dispoziţie varianta electronică a
chestionarului, în cazul în care preferaţi această modalitate
de completare. Apreciem deschiderea cu care ne sprijiniţi şi vă
stăm la dispoziţie pentru orice informaţii suplimentare.
Persoanele de contact sunt Raluca Maria Popa, tel/fax: 021/314
15 42, mobil: 0721 21 68 80, email: office@ipp.ro şi Monica
Tobă, mobil: 0744 15 31 99, email: monica@ipp.ro.

Instituţia: _________________________________________
Direcţia (dacă este cazul): ____________________________
Compartimentul: ___________________________________

anexe

Vă rugăm să ne precizaţi următoarele informaţii pe care echipa
Institutului pentru Politici Publice le va folosi pentru prelucrarea
statistică a datelor obţinute:
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Numele persoanei care a completat chestionarul: __________
Funcţia persoanei care a completat chestionarul: __________
Date de contact:
Telefon: ___________________
Email: ___________________

I. COMPARTIMENT / PERSOANĂ DESEMNATĂ ŞI
RESURSE

Vă rugăm să precizaţi:
1. Când a fost înfiinţat Compartimentul sau când a fost
desemnată persoana care are în atribuţie aplicarea Legii nr.
544/2001?
Anul I__ I__ I__ I__ I
Luna I__ I__ I
¨Nu a fost înfiinţat Compartimentul / desemnată persoana
Dacă NU a fost înfiinţat Compartimentul / desemnată
persoană, treceţi direct la Secţiunea ll. (Organizare /
Circuitul informaţiei / Publicare).
2. Care este programul de lucru al Compartimentului? (vă
rugăm să precizaţi zilele săptămânii în care se desfăşoară
activităţi pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 şi intervalul orar
corespunzător acestora).
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. Câţi angajaţi are Compartimentul? I__ I__ I

anexe

4. Vă rugăm să completaţi, pentru angajaţii Compartimentului,
următorul tabel:
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N
r.
cr
t.

Funcţi
a
fiecărui
angaja
t/ă

Funcţion
ar public
(conform
Statului
funcţionarilor
publici)
Da Nu

Ultima
formă
de
învăţăm
ânt
absolvit
ă1

Modalitatea
de ocupare
a postului2
Altă
moCon
dalit
curs
ate

Principalele
responsabilităţi
ale angajatului/ei

Participare la
traininguri3 pe
tema Legii nr.
544/2001

5. Cui se subordonează direct Compartimentul / persoana
desemnată să coordoneze aplicarea Legii nr. 544/2001?
Preşedintelui Consiliului Judeţean/Primarului ¨
Secretarului Instituţiei
¨
Unei Direcţii din Instituţie. Care?_______________ ¨
Altei persoane. Vă rugăm precizaţi funcţia sa ______ ¨
6. Ce resurse deţine Compartimentul / persoana desemnată în
acest moment ? (vă rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele
corespunzătoare)
Fax
¨
Calculator
¨
Internet
¨
Linie telefonică directă
¨
Fotocopiator
¨
Imprimantă
¨
Scanner
¨
Birou
¨
Altele. Vă rugăm să menţionaţi ce anume __________ ¨
7. Există un buget alocat aplicării Legii nr. 544/2001?
¨ Da
¨ Nu
Daca DA, vă rugăm să răspundeţi la întrebările 8 şi 9, după
care să treceţi la întrebarea 11.
Dacă NU, vă rugăm să răspundeţi la întrebarea 10, după care
Vă rugăm să completaţi specificând ultima formă de învăţământ formal absolvită: liceu,
colegiu, facultate, studii postuniversitare.
2
Vă rugăm să bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare modalităţii de ocupare a postului pentru
fiecare din angajaţii departamentului.
3
Dacă angajatul(a) nu a participat la sesiuni de training, vă rugăm să completaţi rubrica
corespunzătoare cu nu este cazul. Dacă a participat la traininguri, vă rugăm să nominalizaţi
instituţia / organizaţia care a organizat trainingul precum şi anul şi luna participării pentru
fiecare angajat.

anexe

1
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să treceţi la întrebarea 11.
8. În cazul în care există un buget alocat aplicării Legii nr.
544/2001, vă rugăm să ne precizaţi :

9. Categoriile de cheltuieli menţionate la întrebarea 8, se referă
numai la activităţile Compartimentului care se ocupă de
aplicarea Legii nr. 544/2001?
¨ Da
¨ Nu, se referă şi la activităţile altor
Compartimente
10. Aţi realizat o estimare a costurilor implicate de aplicarea
acestei legi pentru anii:
An

Suma estimată

Nu am estimat costurile

2002
2003
2004
11. Aţi realizat estimări ale veniturilor produse de aplicarea
Legii nr. 544/2001 (ex. din perceperea taxelor de copiere)?
An
anexe

2002
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2003
2004

Suma estimată

Nu am estimat costurile
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12. Compartimentul / Persoana desemnată are şi alte atribuţii
în afara celor privind Legea nr. 544/2001?
¨ Da
¨ Nu

▼
Dacă DA, vă rugăm să precizaţi câteva dintre acestea:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ll. ORGANIZARE / CIRCUITUL INFORMAŢIEI /
PUBLICARE
13. Câte solicitări în baza Legii nr. 544/2001 a înregistrat
instituţia dumneavoastră pentru anii 2002 şi 2003?

Informaţii din oficiu
14. În stabilirea listei informaţiilor pe care Instituţia
dumneavoastră le furnizează din oficiu, folosiţi: (vă rugăm să
bifaţi cu X o singură variantă)
¨ Numai textul Legii nr. 544/2001
¨ Numai hotărâri emise de autorităţile din Instituţia
dumneavoastră
¨ Atât textul Legii nr. 544/2001, cât şi hotărâri emise de
Instituţia dumneavoastră
¨ Altă modalitate. Care?__________________________

anexe

15. Cu ce frecvenţă furnizaţi următoarele categorii de informaţii
din oficiu? (vă rugăm să bifaţi cu X rubricile din tabel )
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16. Vă rugăm să ne precizaţi dacă în instituţia dumneavoastră
s-a organizat un Punct de Informare-Documentare, conform
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001?

anexe

¨
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Da

¨

Nu

17. Ce modalităţi folosiţi pentru a pune la dispoziţia
beneficiarilor informaţiile din oficiu? (vă rugăm să cu X bifaţi
toate căsuţele corespunzătoare)
¨ Afişări la sediul instituţiei
¨ Mass-media
¨ Afişări în locuri publice din
¨ Buletin informativ
localitate
¨ Internet
¨ Punct de InformareDocumentare (dacă este cazul)
¨ Alta. Care? _________________
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Informaţii la cerere

19. Ce tip de formular puneţi la dispoziţia cetăţenilor, pentru a
solicita informaţii în baza Legii nr. 544/2001?
¨ Formularul rezultat din normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001
¨ Formularul adaptat în cadrul Instituţiei dumneavoastră (vă
rugăm să ne puneţi la dispoziţie o copie sau să ne indicaţi sursa
____________________________________________)
¨ În instituţie nu se foloseşte un formular tip
20. Care este taxa de copiere pe pagină a documentelor de
interes public din cadrul instituţiei dumneavoastră?
_________________________________
Comunicare inter şi intr- instituţională

¨ Preşedintelui Consiliului Judeţean / Primarului
¨ Secretarului Instituţiei
¨ Şeful unei Direcţii din Instituţie. Vă rugăm menţionaţi cine
_____________

anexe

21. Vă rugăm să ne precizaţi dacă sunt consultate următoarele
persoane când se redactează răspunsul la solicitările în baza
Legii nr. 544/2001? (vă rugăm să bifaţi cu X varianta
corespunzătoare persoanei cu care vă consultaţi cel mai des)
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¨
Altă persoană. Vă rugăm
__________________________

menţionaţi

cine

22. În rezolvarea solicitărilor de informaţii în baza Legii nr.
544/2001, cu care din următoarele instituţii ale administraţiei
publice vă consultaţi (vă rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele
corespunzătoare)
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Prefectura
Primăria Municipiului reşedinţă de judeţ
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
Consiliul Judeţean
Instituţii deconcentrate din judeţ
Altă instituţie. Care?__________
Nu ne consultăm cu nici o altă instituţie
Nu a fost cazul

anexe

23. În activitatea dumneavoastră de răspuns la solicitările de
informaţii în baza Legii nr. 544/2001, aţi direcţionat solicitări
către: (vă rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele corespunzătoare)
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Direcţia / Serviciul

Nu am
redirecţionat
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Am redirecţionat

Foarte
des

Des Rar Foarte
rar

Direcţia Administraţie
Publică
Direcţia Economică
Direcţia Strategie,
Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Serviciul Buget
Serviciul Investiţii,
Gospodărire
Comunală, Construcţii
Locuinţe şi Lucrări
Publice
Serviciul Public de
Asistenţă Socială
Altă Direcţie / Serviciu.
Care?

24. Cum comunicaţi de regulă cu aceste Direcţii / Servicii? (vă
rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele corespunzătoare)
¨
¨
¨
¨
¨

În scris
Prin telefon
Prin email
Faţă în faţă
Alt mod. Care? ___________

25. S-a stabilit, printr-o hotărâre a instituţiei dumneavoastră,
care sunt informaţiile exceptate de la liberul acces?

anexe

Informaţii exceptate de la liberul acces
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¨

Da

¨

Nu

26. Aţi făcut publică lista informaţiilor exceptate de la liberul
acces?
¨ Da
¨ Nu

▼
Dacă DA, cum a fost pusă la dispoziţia cetăţenilor această
listă? (vă rugăm să bifaţi toate căsuţele corespunzătoare)
¨ Afişare la sediul instituţiei
¨ Mass-media
¨ Afişare în locuri publice din localitate
¨ Buletin informativ
¨ Punct de Informare-Documentare
¨ Internet(dacă este cazul)
¨ Alt mod. Care? _________
27. Când stabiliţi că o informaţie solicitată este exceptată de la
liberul acces, aveţi ca temei legal (vă rugăm să bifaţi cu X o
singură căsuţă):
¨ Numai prevederile Legii nr. 544/2001
¨ Numai Hotărâri ale autorităţilor de la nivelul instituţiei
dumneavoastră
¨ Atât prevederile Legii nr. 544/2001, cât şi hotărâri ale
autorităţilor de la nivelul instituţiei dumneavoastră
¨ Nu avem o procedură standard (acţionăm de la caz la caz)

anexe

28. Unde publicaţi raportul de activitate prevăzut de Legea nr.
544/2001 (vă rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele
corespunzătoare):
¨ Monitorul Oficial
¨ Monitorul Oficial al Judeţului
¨ Pagina de Internet
¨ Mass-media locală
¨ Se trimite, spre publicare, la Oficiul Teritorial de Informare
Publică
¨ Altă modalitate de publicare. Care? __________
¨ Nu am publicat nici un raport până în prezent.
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lll. MINORITĂŢI ŞI CATEGORII DE PERSOANE
DEFAVORIZATE
29. În cadrul instituţiei dumneavoastră, credeţi că este necesar
să se aloce în prezent resurse speciale, financiare şi logistice,
pentru a asigura accesul la informaţii al persoanelor cu nevoi
speciale (pentru traducere, pentru construirea unor rampe de
acces, pentru realizarea de documente Braille etc.)?
¨ Foarte necesar
¨ Destul de necesar
¨Mai puţin necesar
¨ Deloc necesar
30. Aţi primit din partea unor persoane aparţinând minorităţilor
din comunitatea dumneavoastră solicitări redactate în limba
acestora?
¨ Da ¨ Nu

▼
Dacă DA, în ce limbă au fost adresate?_________________
În ce limbă aţi oferit răspunsuri la aceste solicitări? ________
31. Aţi stabilit printr-un act intern care sunt costurile de
traducere a documentelor de interes public?
¨

Da

¨

Nu

▼
Dacă DA, vă rugăm să precizaţi cuantumul taxei ___________
32. Aveţi resurse pentru a răspunde solicitărilor venite din
partea persoanelor cu nevoi speciale (ex: documente în
Braille, casete audio pentru persoanele cu deficienţe de
vedere)?
¨ Da
¨ Nu
Dacă DA, ce tipuri de facilităţi asiguraţi?
________________________________________________

anexe

▼
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IV. RECLAMAŢII ŞI PROCESE

33. V-aţi confruntat cu reclamaţii sau procese iniţiate în baza
Legii nr. 544/2001?
¨ Da
¨ Nu

▼
Dacă DA, câte reclamaţii?_________________
Câte procese? _________________
34. Care au fost principalele trei cauze din care s-au iniţiat
aceste reclamaţii sau procese?
1 ______________________________________________
2 ______________________________________________
3 ______________________________________________
35. Din care din următoarele categorii făceau parte cei care au
iniţiat reclamaţii sau procese în baza Legii nr.544/2001? (vă
rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele corespunzătoare)
¨ ONG
¨

Asociaţii patronale/ firme

¨ Presă
¨

Altele. Care? ______________

V. DIFICULTĂŢI ŞI SUGESTII

anexe

36. În opinia dumneavoastră care ar fi principalele 3 dificultăţi
pe care le-aţi întâmpinat în aplicarea Legii nr. 544/2001?
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1 ______________________________________________
2 ______________________________________________
3 ______________________________________________
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37. În opinia dumneavoastră care sunt principalele 3 sugestii
concrete de îmbunătăţire a implementării acestei legi.
1 ______________________________________________
2 ______________________________________________
3 ______________________________________________
Vă rugăm să returnaţi acest chestionar prin poştă, la sediul
Institutului pentru Politici Publice, Bd. Hristo Botev, nr.3, et.2,
ap.3, sect.3, Bucureşti, prin fax: 021 314 15 42, sau prin e-mail la:
office@ipp.ro.

anexe

Vă mulţumim !
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Anexa 1.b
CHESTIONAR LEGEA nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică
Stimaţi colegi,
În contextul unui demers mai larg al Ambasadei Canadei la
Bucureşti de a sprijini dezvoltarea administraţiei publice locale
din România, Institutul pentru Politici Publice (IPP) îşi propune
să realizeze o evaluare obiectivă a stadiului implementării Legii
nr. 52/2003 în instituţia dumneavoastră, contribuind la
promovarea exemplelor de bună practică, dar şi aducându-şi
aportul la depăşirea obstacolelor existente. Vă rugăm să aveţi
amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai
jos. Chestionarul conţine întrebări la care pot exista mai multe
răspunsuri şi întrebări la care vă rugăm să daţi un singur
răspuns. Vom preciza doar cazul în care vă rugăm să daţi un
singur răspuns. Dacă nu există o astfel de precizare, înseamnă
că puteţi bifa toate răspunsurile care se aplică în cazul instituţiei
dumneavoastră. Casetele sau rubricile de tabel vor fi bifate cu
X. În completarea chestionarului, în cazul în care vă este
necesar un spaţiu suplimentar de completare, vă rugăm să
folosiţi o pagină separată. Vă putem pune la dispoziţie
varianta electronică a chestionarului, în cazul în care
preferaţi această modalitate de completare. Apreciem
deschiderea cu care ne sprijiniţi şi vă stăm la dispoziţie pentru
orice informaţii suplimentare. Persoanele de contact sunt
Raluca Maria Popa, tel/fax: 021/314 15 42, mobil: 0721 21 68
80, email: office@ipp.ro şi Monica Tobă, mobil: 0744 15 31
99, email: monica@ipp.ro.

anexe

Vă rugăm să ne precizaţi următoarele informaţii pe care echipa
Institutului pentru Politici Publice le va folosi pentru prelucrarea
statistică a datelor obţinute:
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Instituţia: ________________________________________
Direcţia (dacă este cazul): ___________________________
Compartimentul: __________________________________
Numele persoanei care a completat chestionarul: __________
Funcţia persoanei care a completat chestionarul: __________
Date de contact:
Telefon: ___________________
Email: ___________________

GUVERNARE TRANSPARENTĂ ŞI PARTICIPATIVĂ

I. COMPARTIMENT / PERSOANĂ DESEMNATĂ ŞI
RESURSE
Vă rugăm să precizaţi:
1. Când a fost înfiinţat Compartimentul sau când a fost
desemnată persoana responsabilă de relaţia cu societatea
civilă, conform Legii nr. 52/2003?
Anul I__ I__ I__ I__ I
Luna I__ I__ I
¨ Nu a fost înfiinţat Compartimentul / desemnată
persoana
Dacă NU a fost înfiinţat Compartimentul / desemnată
persoană, treceţi la Secţiunea ll. (Organizare şi activitatea
instituţiei).
2. Care este programul de lucru al Compartimentului? (vă
rugăm să precizaţi zilele săptămânii în care se desfăşoară
activităţi pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 şi intervalul orar
corespunzător acestora).
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
3. Câţi angajaţi are Compartimentul? I__ I__ I

anexe

4. Vă rugăm să completaţi, pentru angajaţii Compartimentului,
următorul tabel:
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N
r.
cr
t.

Funcţi
a
fiecărui
angaja
t/ă

Funcţion
ar public
(conform
Statului
funcţiona
rilor
publici)
Da Nu

Ultima
formă
de
învăţăm
ânt
absolvit
ă1

Modalitatea
de ocupare
a postului2
Altă
moCon
dalit
curs
ate

Principalele
responsabilităţi
ale angajatului/ei

Participare la
traininguri3 pe
tema Legii nr.
52/2003

1

Vă rugăm să completaţi specificând ultima formă de învăţământ formal absolvită: liceu,
colegiu, facultate, studii postuniversitare.
2
Vă rugăm să bifaţi cu X căsuţa corespunzătoare modalităţii de ocupare a postului pentru
fiecare din angajaţii departamentului.
3
Dacă angajatul(a) nu a participat la sesiuni de training, vă rugăm să completaţi rubrica
corespunzătoare cu nu este cazul. Dacă a participat la traininguri, vă rugăm să nominalizaţi
instituţia / organizaţia care a organizat trainingul precum şi anul şi luna participării pentru
fiecare angajat.

5. Cui se subordonează direct Compartimentul / persoana
desemnată să coordoneze aplicarea Legii nr. 52/2003?
¨
¨
¨
¨

Preşedintelui Consiliului Judeţean/Primarului
Secretarului Instituţiei
Unei Direcţii din Instituţie. Care? _________________
Altei persoane. Vă rugăm precizaţi funcţia sa __________

6. Ce resurse deţine Compartimentul / persoana desemnată în
acest moment ? (vă rugăm să bifaţi cu X căsuţele
corespunzătoare resurselor deţinute)

anexe

Fax
¨
Calculator
Internet
¨
Linie telefonică directă
Fotocopiator
¨
Imprimantă
Scanner
¨
Birou
Altele. Vă rugăm să menţionaţi ce anume __________
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7. Există un buget alocat aplicării Legii nr. 52/2003?
¨ Da
¨ Nu

¨
¨
¨
¨
¨
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Daca DA, vă rugăm să răspundeţi la întrebările 8 şi 9, după
care să treceţi la întrebarea 11.
Dacă NU, vă rugăm să răspundeţi la întrebarea 10, după
care să treceţi la întrebarea 11.
8. În cazul în care există un buget alocat aplicării Legii nr.
52/2003, vă rugăm să ne precizaţi :

9. Categoriile de cheltuieli menţionate la întrebarea 8, se referă
numai la activităţile Compartimentului care se ocupă de
aplicarea Legii nr. 52/2003?
¨ Da
¨ Nu, se referă şi la activităţile altor
Compartimente
10. Aţi realizat o estimare a costurilor implicate de aplicarea
acestei legi pentru anii:
An

Suma estimată

Nu am estimat costurile

2002
2003

11. Compartimentul / Persoana desemnată are şi alte atribuţii
în afara celor privind Legea nr. 52/2003?
¨ Da
¨ Nu
▼
Dacă DA, vă rugăm să precizaţi câteva dintre acestea:

anexe

2004
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

II. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA INSTITUŢIEI
PROCESUL DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE
12. Vă rugăm să precizaţi:
Numărul de acte
normative adoptate de
către Consiliul de la
nivelul instituţiei dvs.

Numărul de cereri
primite în baza
Legii nr. 52/2003

În anul 2003
În anul 2004
13. Din experienţa dumneavoastră cine din cadrul instituţiei vă
solicită informarea cetăţenilor asupra anumitor probleme de
interes public?
¨ Preşedintele Consiliului Judeţean / Primarul
¨ Consilieri
¨ Secretarul Instituţiei
¨ Altă persoană. Care? _________________

anexe

14. De la cine, din cadrul instituţiei, primiţi proiecte de acte
normative, pentru a le face publice?
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Foarte
puţine

Puţine

Multe

Cele mai
multe

Nu primim

Primim

De la Conducătorul instituţiei
De la consilierii care iniţiază
proiectul de act normativ
De la Secretarul instituţiei
De la compartimente de
specialitate
Alte persoane. Care?

anexe

15. Cine iniţiază actele normative adoptate la nivelul Instituţiei
dumneavoastră?
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Foarte
puţine

Puţine

Multe

Cele mai
multe

Nu iniţiază

Iniţiază

Direcţii din cadrul aparatului
propriu al administraţiei locale
Comisii din cadrul Consiliului
Un consilier sau un grup de
consilieri
Un comitet al cetăţenilor
Instituţii ale administraţiei
centrale
Asociaţii legal constituite
Parlamentari
Presă
Altcineva. Cine?......................
16. Aţi primit recomandări scrise din partea societăţii civile
(cetăţeni, organizaţii neguvernamentale şi mediul de afaceri)
privind iniţierea / îmbunătăţirea proiectelor de acte normative
luate în discuţie de către instituţia dumneavoastră, de la
adoptarea Legii nr. 52/2003 până în prezent?
¨ Da
¨ Nu
▼
▼
Dacă DA, vă rugăm
Dacă NU, vă rugăm să treceţi
să răspundeţi
direct la întrebarea nr.17.
următoarelor întrebări:

anexe

Cine a înregistrat aceste recomandări? _________________
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Cine a făcut selecţia recomandărilor, în sensul că a decis care
vor fi luate în discuţie şi care nu?
¨ Preşedintele Consiliului Judeţean / Primarul
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¨
¨
¨
¨
¨

Persoana responsabilă de relaţia cu societatea civilă
Secretarul Instituţiei
Altă persoană. Ce funcţie are? _____________________
Un colectiv de lucru. Ce funcţii aveau membrii săi? ______
Nu s-a făcut o selecţie.

Conform Legii nr. 52/2003, art.6, organizaţiile şi persoanele
aparţinând societăţii civile, pot trimite recomandări pentru
proiectele de acte normative elaborate de autorităţile
administraţiei publice. Vă rugăm să răspundeţi întrebărilor din
următorul tabel, pentru fiecare categorie menţionată:

Câte
recomandări sau primit?

Câte
recomandări au fost
1
valide ?

Câte
recomandări
au fost
incluse în
proiectul
supus
dezbaterii
Consiliului?

Câte
recomandări
au fost
incluse în
actul
normativ
final?

ONG
Presa
Asociaţii
patronale/ firme
Altele.
Care?________

1

Prin recomadări valide înţelegem acele recomandări care se refereau la proiectul de act
normativ pus în discuţie.

În ansamblul recomandărilor din partea societăţii civile, vă
rugăm să ne precizaţi care au fost cele mai frecvente trei
tematici la care se refereau aceste recomandări?
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________

17. Cu ce frecvenţă faceţi publice următoarele categorii de
informaţii?

anexe

ANUNŢURI
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Când este cazul

Anual

Semestrial

Lunar

Categorii de informaţii

Săptămânal
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Proiectele de hotărâri, conform
prevederilor Legii nr. 52/2003
Minutele şedinţelor, conform
prevederilor Legii nr. 52/2003
18. Cum se aduc la cunoştinţa persoanelor/organizaţiilor
interesate proiectele de acte normative?
¨ Afişare la sediul instituţiei
¨ Mass-media
¨ Afişare în locuri publice din localitate
¨ Internet
¨ Buletine informative ale instituţiei
¨ Persoanele/ instituţiile sunt informate direct de iniţiator
¨ Persoanele/ instituţiile sunt informate direct de persoana
responsabilă de relaţia cu societatea civilă
¨ Consilierii comunică direct cetăţenilor
¨ Punct de Informare Documentare (conform normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001)
¨ Prin intermediul unor lideri locali informali (preot, poştaş,
agent agricol, învăţător, profesori, doctori)
¨ În alt mod (care) _____________________________

anexe

19. Aţi construit o bază de date cu persoanele/ organizaţiile
interesate în baza Legii nr. 52/2003?
¨ Da ¨ Nu
▼
Dacă DA, cum este structurată baza de date ?
¨ În funcţie de profilul beneficiarilor
¨ Pe teme (ex. afaceri, mediu, urbanism etc.)
¨ În funcţie de domiciliu / sediu
¨ Altele. Care? _________________________________
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Altcineva. Vă rugăm
precizaţi cine (funcţia)
_______

Preşedintele Consiliului
Judeţean / Primarul

Iniţiatorul propunerii de
hotărâre

Persoana responsabilă de
relaţia cu societatea civilă

GUVERNARE TRANSPARENTĂ ŞI PARTICIPATIVĂ

20. Cine formulează
textul anunţurilor privind
Proiectele de acte
normative?
21. Cine se ocupă de
difuzarea anunţului?
DEZBATERI PUBLICE
22. Aţi organizat dezbateri publice în baza Legii nr. 52/2003?
¨ Da
¨ Nu
¨ Nu a fost cazul.
▼
▼
Dacă NU, vă rugăm să treceţi
directla întrebarea 23.

Cine a cerut organizarea dezbaterii?
¨ Iniţiatorul/ea propunerii de act normativ
¨ O altă autoritate publică
¨ O organizaţie din afara instituţiei
¨ Altcineva. Vă rugăm să precizaţi cine ________________

anexe

Dacă DA, vă rugăm să răspundeţi următoarelor întrebări:
Pe ce teme s-au realizat dezbaterile?
¨ Afaceri
¨ Mediu
¨ Servicii sociale
¨ Urbanism
¨ Altele. Care?
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Unde s-a publicat anunţul de organizare a dezbaterii?
¨ Afişare la sediul instituţiei
¨ Mass-media
¨ Afişare în locuri publice din localitate
¨ Buletin informativ
¨ Internet
¨ Altă modalitate de publicare. Care? _________________
Vă rugăm să ne precizaţi următoarele informaţii referitoare la
ultimele dezbateri:
Nr.
crt.

Data
dezbaterii

Numărul de
participanţi (alţii decât
cei din instituţia dvs.)

Categorii de
participanţi din afara
instituţiei1

Categorii de
participanţi din
partea instituţiei2

1

La această rubrică vă rugăm să precizaţi, în cazul fiecărei dezba teri, categoriile din care
făceau parte participanţii, astfel: mediul de afaceri, ONG, participau numai în calitate de
cetăţeni, altă categorie (dacă este cazul).
2
La această rubrică, vă rugăm să precizaţi, în cazul fiecărei dezbateri, daca au participat
„numai funcţionari publici”, „numai consilieri / Primar / Preşedintele Consiliului Judeţean” sau
„şi funcţionari publici şi consilieri / Primar / Preşedintele Consiliului Judeţean”.

Vă rugăm să precizaţi în următorul tabel locul unde s-au
desfăşurat fiecare din dezbaterile de mai sus.
Locul de desfăşurare
Nr.
crt.

Data
dezbaterii

Sediul
instituţiei

Sediul
firmei /
organizaţiei

Locuri publice
(parc, piaţă)

Alt loc.
Care?

Cine a făcut selecţia participanţilor la aceste dezbateri?
¨ Preşedintele Consiliului Judeţean / Primarul
¨ Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă
¨ Secretarul Instituţiei
¨ Altă persoană. Ce funcţie are? ____________________
¨ Nu s-a făcut o selecţie.

anexe

ŞEDINŢE PUBLICE
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23. Vă rugăm să răspundeţi întrebărilor din următorul tabel:
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În anul
2003

În anul
2004

Câte şedinţe publice
s-au organizat la nivelul instituţiei
dumneavoastră?
Câţi participanţi din afara instituţiei aţi
avut la şedinţele publice?
Câţi din aceşti participanţi au fost
invitaţi, pentru că au prezentat sugestii
şi propuneri cu valoare de
recomandare?
Câte şedinţe nu au fost publice din
motive legale?
24. Cine a trimis anunţul, conţinând invitaţia către aceşti
participanţi?
¨ Persoana/o persoană din Direcţia / Compartimentul care
se ocupă cu implementarea legii nr. 52/2003
¨ Iniţiatorul propunerii de hotărâre
¨ Conducătorul şedinţei
¨ Altcineva. Vă rugăm precizaţi cine _____________
25. Cine conduce de obicei şedinţele publice?
¨ Preşedintele Consiliului Judeţean / Primarul
¨ Secretarul Instituţiei
¨ Altă persoană. Care? ________________
26. Cine din cadrul instituţiei dumneavoastră arhivează
minutele şedinţelor publice? _____________________

27. Aţi realizat raportul anual privind transparenţa decizională?
¨ Da ¨ Nu
▼
Dacă DA, unde s-a publicat acest raport? (vă rugăm să bifaţi cu
X toate căsuţele corespunzătoare)
¨ Monitorul Oficial

anexe

RAPORTUL PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
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¨ Monitorul Oficial al Judeţului
¨ Pagina de Internet
¨ Mass-media locală
¨ Îl trimitem, spre publicare, la Oficiul Teritorial de Informare
Publică
¨ Altă modalitate de publicare. Care? __________________
¨ Nu am publicat nici un raport până în prezent.
lll. MINORITĂŢI ŞI CATEGORII DE PERSOANE
DEFAVORIZATE
28. În cadrul instituţiei dumneavoastră, credeţi că este necesar
să se aloce în prezent resurse financiare şi logistice, pentru a
asigura accesul la procesul decizional al persoanelor cu nevoi
speciale (pentru traducere, pentru construirea unor rampe de
acces, pentru realizarea de documente Braille etc.)?
¨ Foarte necesar
¨ Destul de necesar
¨ Mai puţin necesar
¨ Deloc necesar
29. Aţi primit din partea unor persoane aparţinând minorităţilor
din comunitatea dumneavoastră propuneri/sugestii redactate
în limba acestora?
¨ Da
¨ Nu
▼
Dacă DA, în ce limbă au fost adresate? ________________
30. Aveţi resurse pentru a asigura accesul la şedinţe al
persoanelor cu nevoi speciale (ex: documente în Braille,
casete audio pentru persoanele cu deficienţe de vedere)?
¨ Da ¨ Nu
▼

anexe

Dacă DA, ce tipuri de facilităţi asiguraţi?
________________________________________________.
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IV. RECLAMAŢII ŞI PROCESE
31. V-aţi confruntat cu reclamaţii sau procese iniţiate în baza
Legii nr. 52/2003?
¨ Da ¨ Nu
▼
Dacă DA, câte reclamaţii? ______________
Câte procese? ______________
32. Care au fost principalele trei cauze din care s-au iniţiat
aceste reclamaţii sau procese?
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
33. Din care din următoarele categorii făceau parte cei care au
iniţiat reclamaţii sau procese în baza Legii nr.52/2003? (vă
rugăm să bifaţi cu X toate căsuţele corespunzătoare)
¨
¨
¨
¨

ONG
Asociaţii patronale/ firme
Presă
Altele. Care? ______________

V. DIFICULTĂŢI ŞI SUGESTII

35. Vă rugăm enumeraţi principalele trei sugestii
de
îmbunătăţire a aplicării acestei legi, în opinia dumneavoastră.
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________

anexe

34. În opinia dumneavoastră, care sunt principalele trei
dificultăţi pe care le-aţi întâmpinat în aplicarea Legii nr.
52/2003?
1 _______________________________________________
2 _______________________________________________
3 _______________________________________________
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36. Pe o scală de la 1 la 5, vă rugăm să apreciaţi utilitatea Legii
nr. 52/2003:
Foarte utilă
1

2

3

4

Deloc utilă
5

Vă rugăm să returnaţi acest chestionar prin poştă, la sediul
Institutului pentru Politici Publice, Bd. Hristo Botev, nr.3,
et.2, ap.3, sect.3, Bucureşti, prin fax: 021 314 15 42, sau
prin e-mail la: office@ipp.ro.

anexe

Vă mulţumim!
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Anexa 2
Cadrul legal de reglementare privind accesul la
informaţiile de interes public şi a transparenţei
decizionale în administraţia publică
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul
la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi
accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la
25 iunie 1998
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public
Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor
Hotărârea nr. 56/2002 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind
liberul acces la informaţiile de interes public şi asigurarea
transparenţei în activitatea administraţiei publice judeţene
Sibiu (ca prim act normativ în domeniu)

anexe

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică
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Anexa nr. 3
Aspecte privind accesul la informaţiile publice şi
transparenţa decizională în unele ţări din Uniunea
Europeană şi în Statele Unite ale Americii
Accesul liber la informaţiile publice şi transparenţa decizională
sunt concepte de bază în administraţia Statelor Unite ale
Americii şi a statelor din Uniunea Europeană. Transparenţa nu
include numai guvernarea „la vedere”, ci şi noţiunea de
guvernare pe înţelesul tuturor. Trei motive fundamentale au
dus la necesitatea reglementării legale a conceptului de
transparenţă.
Mai întâi, guvernarea la vedere - transparenţa - facilitează
controlul asupra acţiunilor, sau a lipsei de acţiune, a
autorităţilor publice. Se bazează pe supoziţia că „puterea
corupe”. Din punctul de vedere al cetăţenilor, controlul se
referă în principal la prevenirea abuzurilor celor pe care i-au
ales să-i conducă.
Al doilea motiv fundamental al transparenţei este dorinţa de a
îmbunătăţi eficienţa procesului decizional şi a creşte
încrederea publicului în acesta. Astfel, conducătorii care au
obligaţia să-şi explice acţiunile în public iau decizii mai bune,
mai raţionale şi într-un mod mai eficient. Studii politice au
observat însă că există şi reversul medaliei, prea mult accent
pe explicarea acţiunilor duce la aversiunea faţă de risc a
autorităţilor publice şi la menţinerea status quo-ului.

anexe

Al treilea, şi cel mai important motiv fundamental care stă la
baza necesităţii de a reglementa conceptul de transparenţă
decizională este considerarea acesteia ca o condiţie esenţială
a participării active a cetăţenilor la procesul decizional. Şi acest
principiu este controversat. S-a observat că în Statele Unite,
Legea libertăţii informaţiei a fost folosită de prea multe ori de
interese comerciale în căutare de avantaje în cadrul
competiţiei.
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În ţările Uniunii Europene şi în Statele Unite, cetăţenii au
dreptul de a accesa documente publice, fără a motiva cererea
de acces la ele, şi fără a trebui să explice la ce vor folosi aceste
informaţii. Autorităţile publice pot refuza accesul la documente
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numai când informaţia ar periclita serios interesul public.
Cetăţenii UE au dreptul de a accesa documentele instituţiilor
europene.
a. Cadrul legal din unele ţări ale Uniunii Europene
În ţările Uniunii Europene, accesul la libera informaţie şi legile
transparenţei decizionale sunt fie prevăzute în Constituţiile
ţărilor respective, fie sunt legi separate, fie sunt incluse în codul
juridic. Unele ţări nu au aceste legi la nivel central, însă pot
avea la nivel local. Uniunea Europeană are legislaţie separată
referitoare la documentele şi deciziile Comunităţii.
Sistemul legislativ al câtorva ţări membre ale UE este
prezentat succint în continuare.
În Austria, accesul general la informaţii este prevăzut în
Constituţie, iar instituţiile administrative sunt obligate să pună
la dispoziţie informaţii din sfera lor de competenţă. Singura
limitare este că funcţionarii publici trebuie să păstreze secretul
informaţiei când trebuiesc protejate interese specifice.
Conform legii, cetăţenilor nu le este permis accesul la
documente, ci au numai dreptul de a primi răspunsuri din
partea guvernului referitoare la conţinutul informaţiilor. La nivel
local, cele nouă provincii au legi similare.

În Danemarca, Legea accesului la documentele administraţiei
publice prevede accesul general. Nu se aplică în cazul
documentelor interne ale autorităţilor doar dacă acestea sunt
disponibile în forma finală, de exemplu când conţin hotărârea
finală asupra unei probleme. Dreptul la acces nu se aplică altor
categorii de documente, cum ar fi minutele şedinţelor de

anexe

În Belgia, Constituţia declară dreptul general la accesul la
documente administrative, dacă nu este interzis prin legile
federale sau regionale. Acest drept îl au şi cetăţenii, şi cei care
nu sunt cetăţeni. Există propuneri de modificare a articolului
din Constituţie pentru a include şi principiul transparenţei
decizionale. La nivel local (regional, în Belgia) administraţia
publică este obligată sa permită accesul la documente publice,
şi să ofere explicaţiile necesare. Fiecare jurisdicţie are o
comisie de acces la documentele administrative, care
supraveghează aplicarea legii şi procesul de acces.
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guvern, corespondenţa inter-ministerială care se referă la
crearea de legislaţie etc.
În Finlanda, dreptul de acces general la documentele
autorităţilor publice este declarat prin Constituţie, iar excepţiile
la acesta sunt prevăzute în Legea transparenţei activităţiilor
guvernului, adoptată în ianuarie 2000. Excepţiile se bazează
pe protejarea intereselor publice sau private, care sunt
următoarele: relaţii internaţionale, prevenirea şi actionarea în
justiţie a delictelor, securitatea şi apărarea naţională, politicile
monetare şi fiscale, funcţionarea pieţelor de capital şi
financiare, interese economice publice şi private, protecţia
persoanei particulare etc. Autorităţile publice sunt obligate să
informeze publicul despre activităţile lor şi să asigure accesul
uşor la informaţii.
În Franţa, dreptul fiecărei persoane la informaţiile publice este
prevăzut prin lege. De asemenea este prevăzut accesul la
documente administrative. Aceeaşi lege prevede o listă de
excepţii, iar autorităţile pot refuza accesul la documente dacă
s-ar periclita interese protejate. Aceste interese sunt: şedinţele
ramurii executive, apărarea naţională, relaţiile externe, politica
monetară, securitatea naţională şi ordinea publică, proceduri
juridice, documente referitoare la impozite, dosare personale
sau documente referitoare la viaţa personală a individului,
secretul comercial şi industrial. Prin lege este creată o comisie
de acces la documente care monitorizează aplicarea legii.

anexe

În Germania, nu există o lege a accesului la documente şi
informaţii, deşi o propunere a unui „Act al libertăţii de
informaţie” este în discuţie la ministerul de interne federal.
Unele landuri (trei) au adoptat legi locale despre accesul la
informaţie.
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În Italia, Legea accesului la documente administrative, din
1990, prevede accesul oricărei persoane care are un interes
legitim pentru aceste documente. De aceea, fiecare cerere de
acces trebuie să fie motivată. Nu există nici o deosebire între
documente oficiale şi cele neoficiale, ori între documente
complete şi incomplete. Dreptul la acces nu se aplică la
documentele care conţin secrete de stat definite prin lege, ori
secrete militare, industriale şi comerciale. Autorităţile publice
pot refuza accesul la documente dacă acesta influenţează
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negativ munca administraţiei. Toate excepţiile sunt facultative,
şi se aplică testul de producere a daunelor.
În Olanda, Legea accesului publicului la informaţii
guvernamentale, din 1991, obligă autorităţile publice să
comunice informaţiile guvernamentale şi să furnizeze
informaţii la cerere. La bază se află principiul că documentele
unei autorităţi publice trebuie să fie la dispoziţia tuturor. Există
totuşi excepţii şi restricţii de la această obligaţie, prevăzute în
lege.
În Spania, reglementările legale pentru administraţia publică şi
procedurile administrative, din 1992, şi Legea organizării şi
funcţionării administraţiei generale a Statului, din anul 1997,
declară că transparenţa activităţii administrative nu este numai
o garanţie pentru cetăţeni dar şi un criteriu de funcţionare a
aparatului public. În probleme specifice, cum ar fi chestiuni neadministrative, informaţii despre apărarea naţională şi
securitatea de stat, informaţii despre cercetări penale şi
juridice, secrete industriale şi comerciale, şi politica monetară,
dreptul de acces la documente nu se aplică. Legea nu se aplică
documentelor computerizate.

În Marea Britanie, se aplică în prezent Codul de practică de
acces la informaţii guvernamentale, din 1994, care asigură
acces numai la informaţie, nu la documente şi dosare, şi
conţine excepţii foarte mari. Legea libertăţii la informaţie este în
proces de adoptare încă din 1997, a fost trimisă la Camera
Lorzilor în aprilie 2000, a primit consimţământul Reginei în
decembrie 2000, dar încă nu este în vigoare. Legea prevede
dreptul general de acces la documentele şi informaţiile

anexe

În Suedia, Constituţia statuează libertatea informaţiei şi de
asemenea stabileşte anumite limite. Legea libertăţii presei din
1766, reactualizată în 1994, stabileşte dreptul tuturor
cetăţenilor suedezi la accesul la documente publice. Accesul
este limitat la documentele oficiale. Documentele interne sunt
considerate oficiale numai după ce au fost înregistrate şi
îndosariate. Autorităţile pot refuza accesul la documente
pentru a proteja interese speciale, securitatea statului, relaţiile
externe, politica monetară, cercetări penale, interesele
economiei publice, protejarea vieţii particulare, conservarea
anumitor specii.
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autorităţilor publice, însă a fost aspru criticată ca fiind
insuficientă şi mai slabă decât prezentul Cod de Practică.
b. Cadrul legal din Statele Unite ale Americii
În Statele Unite, Legea liberului acces la informaţii publice - the
Freedom of Information Act (FOIA) - a intrat în vigoare în anul
1966, modificată substanţial în 1996 pentru a include accesul
la documentele electronice, şi prevede în general două lucruri
foarte importante:
1. Orice cetăţean are dreptul de a solicita accesul la
documentele şi informaţiile agenţiilor federale.
2. Se stabileşte dreptul de a acţiona în judecată agenţiile care
nu se supun acestei legi.
Toate agenţiile ramurii executive a Guvernului federal
american au obligaţia de a pune la dispoziţie documente ca
urmare a primirii unei cereri scrise. Sunt exceptate
documentele, sau porţiuni din acestea, care sunt protejate de
excepţiile prevăzute în Legea liberului acces la informaţii
publice.

anexe

Fiecare instituţie federală răspunde la cererile pentru
documentele agenţiei respective. Fiecare pune la dispoziţie un
ghid tipărit şi afişat pe internet care conţine o listă a
documentelor instituţiei. Departamentul de Justiţie menţine o
pagină de internet centralizatoare, care conţine şi o listă a
birourilor care se ocupă de legea accesului la informaţie, cu
numerele de telefon şi adresele de internet ale tuturor
instituţiilor.
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Prin statut, toate instituţiile federale au obligaţia de a răspunde
unei cereri de acces la informaţie în timp de 20 de zile
lucrătoare, dar sunt şi întârzieri. De exemplu, unele birouri din
Departamentul de Justiţie, cum ar fi FBI, primesc anual mii de
cereri de informaţii. Multe din cereri necesită o revizuire extrem
de amănunţită a sute şi mii de pagini de documente.
Departamentul de Justiţie face toate eforturile pentru a
răspunde în timpul prevăzut prin lege, însă în multe cazuri
lucrul acesta este imposibil.
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Dacă răspunsul nu este primit în timpul prevăzut, şi nici nu s-a
căzut de acord asupra unei alte perioade, cetăţeanul poate
apela la o curte de justiţie federală pentru a constrânge agenţia
respectivă.

anexe

Legea liberului acces la informaţii publice (FOIA), nu prevede
însă accesul la documentele celor 50 de state şi ale autorităţilor
locale. Acesta este prevăzut în statutul fiecărui stat, şi fiecare
stat are propria lege a accesului la informaţie. Bineînţeles,
aceste legi sunt diferite în multe aspecte, însă în general
urmează formatul de bază al legii federale, FOIA.
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Anexa 4
Lista autorităţilor şi instituţiilor publice, care şi-au
publicat rapoartele de activitate în Monitorul Oficial al
României, Partea a lll-a, conform art. 5 alin. (3) din Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, în perioada 2002 - 2004
Nr.
crt.

Denumirea autorităţii/instituţiei publice

Nr. şi dată MO

1.
2.
3.
4.
5.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul
Consiliul Judeţean Sibiu
Prefectura Judeţului Călăraşi
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului
Călăraşi
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor
Ministerul Integrării Europene
Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate
Socială a Judeţului Călăraşi
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Prmăria Comunei Bărcăneşti

390/10.07.2002
28/22.01.2003
33/24.01.2003
72/17.02.2003
85/25.02.2003

Corpul Gardienilor Publici Timiş Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Călăraşi
MTS - Clubul Sportiv „Olimpia" Bucureşti; Clubul
Atletic Român
MTS - Clubul Sportiv Municipal Oneşti
MTS - Clubul Sportiv Muscel Câmpulung; Direcţia
pentru Tineret şi Sport a Judeţului Dolj; Clubul
Sportiv Municipal Braşov; Direcţia pentru Tineret
şi Sport a Judeţului Caraş-Severin
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului
Prahova; Direcţia pentru Tineret şi Sport a
Judeţului Iaşi
MTS - Clubul Sportiv Municipal Timişoara; Clubul
Sportiv Teleorman; Clubul Sportiv „Crişul"
Oradea; Clubul Sportiv Municipal Iaşi; Direcţia
pentru Tineret şi Sport a Judeţului Arad; Clubul
Sportiv „Farul" Constanţa; Direcţia pentru
Tineret şi Sport a Judeţului Sibiu; Direcţia pentru
Tineret şi Sport a Judeţului Teleorman; RA
Aeroportul Cluj-Napoca
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului
Constanţa; Direcţia pentru Tineret şi Sport a
Judeţului Tulcea; Clubul Sportiv Municipal
Craiova; Clubul Sportiv Municipal Brăila; Direcţia
pentru Tineret şi Sport a Judeţului Neamţ

124/19.03.2003

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

anexe

16.
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86/26.02.2003
102/07.03.2003
107/11.03.2003
122/19.03.2003

133/25.03.2003
142/27.03.2003
147/01.04.2003

151/02.04.2003
158/04.04.2003

163/08.04.2003
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18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului
168/09.04.2003
Sector 4
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului 169/09.04.2003
Bistriţa-Năsăud; Clubul Sportiv Municipal Reşiţa;
Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Ilfov;
Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a
170/10.04.2003
Municipiului Bucureşti; Clubul Sportiv Municipal
Giurgiu; Clubul Sportiv Municipal „Danubiu"
Tulcea
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului 180/14.04.2003
Timiş
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului 187/17.04.2003
Satu Mare; Direcţia pentru Tineret şi Sport a
Judeţului Maramureş; Direcţia pentru Tineret şi
Sport a Judeţului Giurgiu; Direcţia pentru Tineret
şi Sport a Judeţului Suceava; Direcţia pentru
Tineret şi Sport a Judeţului Gorj; Clubul Sportiv
Şcolar „Triumf Bucureşti; Direcţia pentru Tineret
şi Sport a Judeţului Brăila
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului 193/21.04.2003
Buzău
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a
197/22.04.2003
Judeţului Sălaj; Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului 200/23.04.2003
Olt
MTS - Clubul Sportiv „Ceahlăul" Piatra-Neamţ
202/24.04.2003
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului 222/14.05.2003
Harghita; Clubul Sportiv Municipal Arad
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor MTS Clubul Sportiv „Unirea" Alba Iulia
MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport Mehedinţi

227/16.05.2003

Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de
Asigurări Sociale
Casa de Asigurări de Sănătate Dolj; MTS Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov

235/21.05.2003

MTS - Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului
Bacău; Direcţia pentru Tineret şi Sport a
Judeţului Hunedoara; Clubul Sporturilor
Tehnico -Aplicative Suceava
MTS - Clubul Sportiv „Unirea" Focşani
MTS - Clubul Sportiv Municipal Suceava
MTS - Clubul Sportiv Municipal Sibiu
Ministerul Culturii şi Cultelor
Ministerul Public
Regia Autonomă Judeţeană Apă -Canal Iaşi

228/16.05.2003

260/05.06.2003
261/05.06.2003

273/12.06.2003

274/13.06.2003
288/19.06.2003
305/26.06.2003
332/08.07.2003
453/27.08.2003
516/30.09.2003

anexe

17.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.

65
66.
67.
68.

anexe

69.
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70.
71.

Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport
Primăria Sector 3, Bucureşti
Consiliul
Naţional
pentru
Combaterea
Discriminării
Primăria Sector 1, Bucureşti
Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vaslui
Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială a Judeţului Călăraşi
Corpul Gardienilor Publici Olt
Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului
Călăraşi
Corpul Gardienilor Publici Timiş
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi
Adopţie
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului
Constanta
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Iaşi
Direcţia pentru Protecţia Copilului Sector 4
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei
Consiliul Judeţean Iaşi
Primăria Municipiului Roşiori de Vede
Primăria Municipiului Baia Mare
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Gorj ANS - Clubul Sportiv Municipal Iaşi

528/07.10.2003
529/07.10.2003
630/27.11.2003

Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei
ANS - Direcţia pentru Sport Harghita
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei
Prefectura Judeţului Tulcea
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale
Autoritatea Naţională de Reglementare în
Comunicaţii; Inspectoratul Teritorial de Muncă
Prahova; ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului
Suceava
ANS - Clubul Sportiv „Farul" Constanţa
Ministerul Integrării Europene
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă
ANS - Clubul Sportiv Şcolar „Triumf; Clubul
Sportiv „Olimpia" Bucureşti; Direcţia pentru
Sport a Judeţului Bistriţa-Năsăud
ANS - Clubul Sporturilor Tehnico -Aplicative
Bucureşti; Clubul Sportiv Municipal Craiova;
Direcţia pentru Sport a Judeţului Dolj
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorului
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Arad;
Clubul Sportiv „Crişul" Oradea

225/08.04.2004

27/16.01.2004
42/22.01.2004
81/11.02.2004
84/12.02.2004
87/12.02.2004
117/25.02.2004
130/02.03.2004
137/04.03.2004
146/09.03.2004
152/11.03.2004
160/16.03.2004
169/18.03.2004
180/23.03.2004
200/30.03.2004
202/31.03.2004
222/08.04.2004
223/08.04.2004

235/14.04.2004
245/16.04.2004
250/20.04.2004
261/22.04.2004
271/27.04.2004

276/28.04.2004
278/28.04.2004
284/30.04.2004
296/05.05.2004

297/05.05.2004

308/10.05.2004
316/13.05.2004

GUVERNARE TRANSPARENTĂ ŞI PARTICIPATIVĂ

73.
74.
75.
76.
77.

78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Bihor;
Complexul Sportiv Naţional „Sala Polivalentă"
Bucureşti
Tribunalul Arad
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului CaraşSeverin
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Tulcea;
Direcţia pentru Sport a Judeţului Neamţ
ANS - Complexul Sportiv Naţional „Izvoru
Mureşului"
ANS - Clubul Sportiv Municipal Reşiţa;
Direcţia pentru Sport a Judeţului Satu Mare;
Direcţia pentru Sport a Judeţului Maramureş
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Galaţi;
Direcţia pentru Sport a Judeţului Bacău; Clubul
Sportiv „Muscel" Câmpulung
Camera Deputaţilor
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Ilfov
ANS - Clubul Sportiv „Unirea" Alba Iulia
ANS - Sport-Club Miercurea-Ciuc
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Braşov
Tribunalul Călăraşi
ANS - Clubul Sportiv Municipal Timişoara; Clubul
Sporturilor Tehnico -Aplicative Suceava
ANS - Clubul Sportiv Municipal Suceava;
Clubul Sportiv Satu Mare
ANS - Direcţia pentru Sport a Judeţului Buzău
RA Aeroportul Cluj -Napoca
Tribunalul Satu Mare

320/14.05.2004

327/18.05.2004
342/24.05.2004
344/25.05.2004
345/25.05.2004
352/27.05.2004

370/02.06.2004

391/10.06.2004
418/21.06.2004
426/24.06.2004
449/05.07.2004
456/07.07.2004
471/13.07.2004
478/15.07.2004
485/19.07.2004
488/20.07.2004
503/27.07.2004
528/04.08.2004
531/05.08.2004

anexe

72.
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GUVERNARE TRANSPARENTĂ ŞI PARTICIPATIVĂ

ANFP
ANS
ASG
APADOR-CH
ANPC
CNPDAS
CIC
CNCD
FBI
FOIA
IRIS
MAI
MO
MTS
ONG
ORDA
OTIP
OECD
PID
SIGMA

USAID

Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici
Agenţia Naţională pentru Sport
Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului în România - Comitetul Helsinki
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi
de Asigurări Sociale
Centrul de Informare pentru Cetăţeni
Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării
Federal Bureau of Investigations (Biroul
Federal de Investigaţii)
Freedom of Information Act (Legea liberului
acces la informaţiile de interes public în
Statele Unite ale Americii)
Center for Institutional Reform and the
Informal Sector
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Monitorul Oficial al României
Ministerul Tineretului şi Sportului
Organizaţie Nonguvernamentală
Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor
Oficiul Teritorial de Informare Publică
Organizaţia pentru Cooperare si
Dezvoltare Economică
Punct de Informare-Documentare
Sprijin pentru Îmbunătăţirea Guvernării
şi Managementului public în Europa
Centrală şi de Est (program al Uniunii
Europene)
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaţională

abrevieri

abrevieri
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