COALIȚIA 52
scurtă prezentare
Coaliția 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului între societatea civilă și autoritățile publice și de
îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au
exersat aplicarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România, cu precădere în
cadrul proiectului strategic "Partener Activ și Implicat", derulat de către Academia de Advocacy.
Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și
aplicată a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România.
În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au
exersat aplicarea Legii nr.52/2003, lista adeziunilor fiind permanent deschisă.
Prima acțiune a coaliției a constat în promovarea unor îmbunătățiri ale Legii nr.52/2003, care să garanteze
consultări publice corecte și oneste, în baza reglementării unor reguli minimale unitare de organizare a procesului de
consultare publică, a unor termene rezonabile de consultare publică aliniate la standardele UE și a sancțiunii directe și
imediat aplicabile conducătorilor autorităților publice pentru nerespectarea Legii nr.52/2003.
În mai puțin de 3 luni, reprezentanții Coaliției 52 au reușit promovarea amendamentelor proprii, spre dezbatere,
în Parlamentul României, prin asumarea și inițierea unei propuneri legislative de modificare a Legii nr.52/2003
de către un grup de 15 parlamentari, senatori și deputați, membri ai tuturor grupurilor parlamentare.
În acest moment, propunerile legislative de amendare a Legii 52/2003 promovate de Coaliția 52 au fost integrate în noua
Lege 281/2013 de modificare a Legii 52/2003.
Acest rezultat a fost posibil datorită acțiunilor reprezentaților Coaliției 52 de pe întreg teritoriul țării, care, începând cu
27 ianuarie 2012, data lansării oficiale a coaliției, au derulat o serie de acțiuni concertate și corelate la nivel național,
între care amintim:


conferințe de presă locale simultane în peste 20 de orașe ale țării, în scopul sensibilizării opiniei publice vizavi
de importanța transparenței actului decizional, precum și a cointeresării decidenților politici în a susține demersul
Coaliției 52 de îmbunătățire a Legii nr.52/2003;



mese rotunde simultane cu decidenți locali, județeni și naționali, în 20 de orașe importante ale țării, sub titlul
,,Respect și responsabilitate în dialog”, evenimente în cadrul cărora au fost obținute peste 62 de susțineri
explicite din partea parlamentarilor pentru demersul Coaliției 52;



întâlniri ale reprezentanților Coaliției 52 cu toate grupurile parlamentare din Senat și Camera
Deputaților, pentru promovarea amendamentelor la Legea nr.52/2003;



16 mese rotunde de dezbatere a problemelor locale cu candidații la funcțiile locale și/sau județene în
perioada campaniei electorale locale 2012, la care au participat 111 candidați locali, campania fiind derulată la
nivel național, pe un format unitar specific al mesei rotunde;



mese rotunde și conferințe de presă destinate deblocării reale a POSDRU prin evidențierea impactului benefic pe
care proiectele finanțate prin POSDRU îl au în comunitate;



conferințe de presă de prezentare a Hărții randamentului politic, analiză a actualelor mandate ale parlamentarilor
aleși, prin corelație cu funcțiile obținute, în scopul identificării potențialului lor de a sprijini realizarea
intereselor și obiectivelor strategice ale județului și regiunii reprezentate în Parlamentul României.

Mai multe detalii despre campaniile Coaliției 52 regăsiți la www.coalitia52.ro.
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