Ce?

• autorităţile administraţiei publice centrale • art 4;
• autorităţile administraţiei publice locale • art 4.
• probleme de interes public care urmează să fie dezbătute • art 2;
• proiecte de acte normative • art 2, art 3;
• documente de politici publice • art 3, art 4.

Cum?
Când?

• administraţia publică are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze
la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după
caz • art 6;
• cu cel puţin 30 de zile lucrătoare* înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare • art 6;
• va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare • art 6;
• autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri,
sugestii sau opinii • art 6;
• autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public
proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o
altă autoritate publică;
• dezbaterea publică trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să
fie organizată • art 6;
• anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite
către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare • art 7;
•ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice • art 7.

Pentru
ce?

• autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi
înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora • art 11.

Legea 52/2003 republicată

Cine

* Modificare adusă de Coaliția 52 prin campania Respect și responsabilitate în dialog, demarată în anul 2012,
modificare promulgată în noiembrie 2013, prin L 281/2013 de modificare a L52/2003.
Modificări

Alte modificări ale L52/2003, publicate în L281/2013, aduse de campania Coaliției 52:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

extinderea perioadei de consultare publică la 30
de zile lucrătoare (nu calendaristice, cum se
trăgea de timp până acum);
derularea procesului de consultare publică până
la începerea dezbaterilor în cadrul autorităților
publice, și nu până la finalizarea lor;
publicarea
modalității
de
colectare
a
recomandărilor de la cetățeni;
publicarea modalității de înscriere și luare a
cuvântului, timpul alocat luării la cuvânt și orice
alte detalii de desfășurare a dezbaterii publice;
asigurarea unui real acces public, pe site și la
sediu, la următoarele documente:
a. minuta dezbaterii publice;
b. recomandările scrise colectate;
c. versiunile îmbunătățite ale proiectului de .
act normativ în diverse etape ale elaborării;
d. rapoartele de avizare;
e. versiunea finală adoptată a actului
normativ;
introducerea unui registru al opiniilor și
propunerilor colectate, pentru ca acestea să
rămână consemnate, iar decidenții să nu poată
minți opinia publică asupra inexistenței lor;

specificarea concretă, de către cei interesați din
societatea civilă, a articolelor la care fac referire
în opiniile și propunerile elaborate;
8) introducerea, inclusiv la nivel local și județean,
a studiilor de impact și/sau fezabilitate ca
documente publice anexe proiectului de act
normativ propus;
9) diferențierea ședinței publice (de regulă a
Consiliilor Locale / Județene) de dezbaterea
publică, dedicată întâlnirii cu cetățenii;
10) obligativitatea participării la dezbaterile publice
cu cetățenii a inițiatorilor, experților și/sau
specialiștilor implicați, din partea autorității
publice care, de regulă, chiuleau de la astfel de
evenimente.
7)
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