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Raport
privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică
în anul 2005

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 52/2003, autorităţile publice au
obligaţia de a întocmi anual un raport privind transparenţa decizională şi de a asigura publicitatea
acestuia, prin inserarea pe pagina web, afişarea la sediul instituţiei sau prezentarea într-o şedinţă
publică.
Pentru informarea, consultarea şi participarea activă a cetăţenilor la procesul decizional
specific activităţii şi competenţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa, instituţia a îndeplinit atât
obligaţiile referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte cu caracter normativ, cât şi
cele care privesc asigurarea participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor.
In legătură cu procedura de elaborare a proiectelor de acte normative, Consiliul Judeţean
Ialomiţa a acţionat pentru:
redactarea anunţului privind intenţia de elaborare a unor proiecte de hotărâri cu
caracter normativ;
redactarea proiectului de hotărâre propus, expunerii de motive şi a raportului
direcţiei de specialitate;
publicarea anunţului în mass-media locală şi pe site-ul www.cicnet.ro şi afişarea
la sediul instituţiei, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni;
transmiterea unor proiecte de hotărâre către structuri asociative ale mediului
local de afaceri, în funcţie de domeniul reglementat şi activitatea specifică a
acestora;
înscrierea în anunţ a termenului limită, a locului şi modalităţilor în care cei
interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ şi specificarea persoanei care le
primeşte.
În vederea atragerii cetăţenilor la dezbaterea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ
s-a procedat la editarea unor materiale promoţionale de informare asupra proiectelor propuse şi
distribuirea lor către cetăţenii care au frecventat în acea perioadă Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni.
Întrucât nu au fost solicitări scrise pentru organizarea de dezbateri publice, nu s-a putut
aplica o asemenea modalitate de participare a cetăţenilor la procesul decizional specific
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

S-a asigurat caracterul public al şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa, spaţiul necesar
şi posibilitatea cetăţenilor de a se exprima în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi. In
anul 2005 a uzat de o asemenea prevedere numai preşedintele Consiliului Judeţean al
Persoanelor Vârstnice Ialomiţa.
Minutele şedinţelor publice au fost arhivate şi li s-a asigurat atât caracterul public, cât şi
posibilitatea de a fi accesate la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
Nu s-au înregistrat plângeri la instanţa de contecios administrativ în legătură cu aplicarea
şi respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003.
Fişa de evaluare centralizată a implementării Legii nr. 52/2003 pentru anul 2005 este cea
din anexa 1 la prezentul raport şi ea constituie parte integrantă a acestuia.
Concluziile care se pot desprinde din aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2005 pot fi
sintetizate astfel:
a)
a crescut numărul proiectelor de hotărâri cu caracter normativ supuse
dezbaterii şi adoptării de către Consiliul Judeţean Ialomiţa datorită extinderii
domeniilor de activitate supuse unor asemenea reglementări;
b)
menţinerea unui dezinteres cvasigeneral al cetăţenilor şi al structurilor
asociative ale mediului local de afaceri pentru participarea la procesul
decizional al instituţiei;
c)
necesitatea diversificării formelor de atragere a cetăţenilor la elaborarea actelor
cu caracter normativ prin emiterea unor acţiuni şi activităţi premergătoare care
să promoveze atât cadrul legal în materie, cât şi proiectele vizate pentru
dezbatere.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ilie CIOACĂ

FIŞĂ DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2005
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în
2005
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost
anunţate în mod public
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
a. pe site-ul propriu
b. prin afisare la sediul propriu
c. prin mass-media
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de
informaţii referitoare la proiecte de acte normative
Din care, solicitate de:

A1

51

A2

51

A2_1
A2_2
A2_3
A3

51
51
51
0

a. persoane fizice

A3_1

0

b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal
constituite
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice
care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor
referitoare la proiectul de act normativ
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de
afaceri şi altor asociaţii legal constituite
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia
cu societatea civilă care au fost desemnate
7. Numărul total al recomandarilor primite
8. Numarul total al recomandărilor incluse în
proiectele de acte normative
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea
asociaţiilor legal constituite
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate
în anul 2005 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a
acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă
sau conţin informaţii care le exceptează de la
aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A3_2

0

A4

0

A5

1

A6

1

A7
A8

0
0

A9

0

A10

61

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale)
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de
instituţiile publice)
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu
b. publicare pe site-ul propriu
c. mass-media
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat
efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în
prezenţa mass-media
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor
exprimate în cadrul şedinţelor publice
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile
luate

B1
B2_1
B2_2
B2_3
B3

8
8
8
8
120

B4

8

B5

1

B6

0

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate
B7_1
b. vot secret
B7_2
c.alte motive (care ?)
B7_3

0
0
0
0

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta)
şedinţelor publice
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute
publice

B8

8

B9

8

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
0
C1_1
b. rezolvate favorabil instituţiei
0
C1_2
c. în curs de soluţionare
0
C1_3

Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale: www.publicinfo.ro
Glosar de termeni:
•
•
•
•
•
•

Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
Minuta = documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o
sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile
publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată

