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RAPORT
privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică în anul 2007

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, autorităţile publice au obligaţia de a întocmi raportul
anual 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 îndeplinirea obligaţiilor instituite prin Legea nr. 52/2003, Consiliul Judeţean
Ialomiţa a urmărit respectarea strictă a normelor referitoare atât la procedura de elaborare
a proiectelor de acte cu caracter normativ , cât şi a celor care privesc asigurarea participării
cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor.
La elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, Consiliul Judeţean
Ialomiţa a întreprins următoarele acţiuni:
- redactarea anunţului privind intenţia de elaborare a unor proiecte de
hotărâri cu caracter normativ;
- redactarea proiectului de hotărâre propus, a 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, în Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni;
- anunţul şi mapele cu proiectele de hotărâre cu caracter normativ au fost
transmise unor organizaţii non-guvernamentale care activează la nivelul
judeţului Ialomiţa. S-au menţionat şi în anul 2007, solicitări ale Asociaţiei
pentru Transparenţă Decizională TRADEC Slobozia şi Asociaţia pentru
Alternativă şi Monitorizare Independentă Urziceni de a le fi transmise
actele cu caracter normativ propuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Judeţean Ialomiţa. Atunci când proiectul de hotărâre cu caracter normativ
era relevant şi pentru mediul de afaceri, s-a transmis unor structuri

asociative de profil ( Patronatul IMM, Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Ialomiţa).
- înscrierea în anunţ a termenului limită, a locului şi modalităţilor în care
cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ şi specificarea persoanelor
care le primeşte.
Întrucât nu au fost solicitări scrise pentru organizarea unor dezbateri publice asupra
actelor cu caracter normativ supuse spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa,
s-au organizat la sediul instituţiei sau pe centre zonale, din proprie iniţiativă, 12 dezbateri
publice.
În zilele 25, 30, 31.01.2007 şi 01.02.2007 au avut loc dezbateri publice la: “Proiectul
bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2007” cu defalcare pe domeniul sănătăţii, al
infrastructurii rutiere şi dezvoltării locale, al asistenţei sociale şi al culturii”, moderate de
domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Vasile Silvian Ciupercă. La dezbateri
au participat 110 persoane, reprezentând autorităţi publice judeţene şi locale, mediul local de
afaceri mass-media locală. Au fost transmise invitaţii parlamentarilor de Ialomiţa, dintre
aceştia participând la dezbateri numai domnul deputat Alescandru Ştiucă. S-au făcut 20 de
propuneri din care 9 au rămas cu titlu de recomandare pentru a fi incluse în proiectul de act
normativ.
În ziua de 20.04.2007 s-a desfăşurat dezbaterea publică a proiectului de hotărâre
privind “Dezbaterea publică privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului
Ialomiţa”, la care au fost prezente 32 persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice
judeţene şi locale (12), mass-media (5), asociaţii culturale (5). În cadrul dezbaterii s-au făcut
24 de propuneri , fiind acceptate 18.
În data de 14.06.2007 a avut loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre
“Modernizarea D.J. Feteşti - Ţăndărei şi a pasajului peste calea ferată Slobozia – Ciulniţa”. Au
fost înregistraţi 26 de participanţi: consilieri judeţeni, consilieri locali, viceprimari,
funcţionari cu urbanismul, agenţi economici, instituţii publice judeţene, organizaţii
nonguvernamentale, reprezentanţi mass-media, precum şi cetăţeni interesaţi de “Strategia de
modernizare a infrastructurii rutiere în judeţul Ialomiţa”. S-au făcut 12 de propuneri din
care au rămas 5 cu titlu de recomandare pentru a fi incluse în proiectul de act normativ.
Dezbaterea proiectului de hotărâre privind: ”Reabilitarea şi punerea în valoare a zonei
de interes arheologic prioritar Oraşul de Floci – bază de cercetare şi expunere muzeală”, a avut
loc în data de 27.06.2007 în comuna Giurgeni. Au participat reprezentanţi ai Muzeului
Naţional de Istorie, Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, directori de şcoli,
consilieri judeţeni, specialişti din cadrul Muzeului Judeţean Ialomiţa, Inspectoratului Şcolar
Ialomiţa, presa locală şi investitorii din zonă.
S-au respectat obligaţiile legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru asigurarea
participării cetăţenilor la procesul decizional normativ.
Au fost organizate 3 dezbateri publice cu tema “ Definirea şi definitivarea tematicii
pentru realizarea filmului de prezentare a judeţului Ialomiţa” la care au fost 62 de
participanţi: personalităţi culturale, profesori de istorie şi română, scriitori ialomiţeni,
directorii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, reprezentanţi ai societăţii
civile, reprezentanţi mass-media. În cadrul dezbaterii s-au făcut 26 de propuneri, fiind
reţinute 22.
La cele două dezbateri publice privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al
Judeţului Ialomiţa”, din 20.04.2007 şi 15.11.2007, au participat 52 de persoane:
reprezentanţii instituţiilor de cultură, profesori de română, istorici, scriitori ialomiţeni,

consilieri judeţeni, reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale, mass-media. Au fost
făcute 8 propuneri, din care s-a reţinut 1.
Astfel 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.
Minutele şedinţelor publice au fost arhivate şi li s-a asigurat atât caracterul public,
prin inserarea pe site-ul www.cicnet.ro cât şi posibilitatea de a fi accesate la cerere, în
condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Statistic, în anul 2007, din punct de vedere al transparenţei decizionale, s-au
înregistrat 13 şedinţe publice ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, 34 de proiecte de hotărâre cu
caracter normativ, 92 de recomandări de îmbunătăţire a actelor normative supuse
dezbaterii, din care 55 au fost acceptate.
Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative şi plângeri la instanţa de contencios
administrativ în legătură cu aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003.
Tot în contextul asigurării transparenţei în activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
trebuie relevate si alte dezbateri publice pe care instituţia le-a organizat în parteneriat cu
structuri asociative ale societăţii civile. Chiar daca tematica lor nu a făcut obiectul unor
proiecte de hotărâri cu caracter normativ ele au fost importante pentru aducerea în atenţia
cetăţenilor a unor aspecte majore: calitatea apei, modalităţile de cheltuire a banilor publici,
problemele copiilor cu dizabilităţi,
Astfel:
a) “Dezbaterea publică privind asigurarea calităţii apei potabile în localităţile rurale din
judeţul Ialomiţa” a fost iniţiată de Asociaţia pentru Transparenţă Decizională Ialomiţa şi
Consiliul Judeţean Ialomiţa, s-a desfăşurat în data de 19.06.2007, la care au participat
primarii localităţilor, reprezentanţi ai Gărzii de Mediu, consilieri judeţeni, mass-media şi alţi
reprezentanţi ai autorităţilor locale.
b) Dezbaterea publică cu tema: ”Cum se cheltuiesc banii publici in domeniul
dizabilităţii intelectuale”, a fost organizată în data de 23.10.2007 de Institutul pentru Politici
Publice Bucureşti în parteneriat cu Fundaţia “Pentru Voi”. Judeţul Ialomiţa a fost
nominalizat printre judeţele fruntaşe care au reuşit să colecteze şi să pună la dispoziţie
informaţii pertinente echipei de cercetare a Institutului în termen legal.
Domnul secretar Constantin Stoenescu, reprezentant al Consiliului Judeţean
Ialomiţa, a ridicat următoarea problemă:
- eliminarea deosebirilor în privinţa politicilor de protecţie existente între
persoanele protejate în sistemul medical şi cel de sistemul asistenţei sociale.
c) În data de 29.11.2007 Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa în
parteneriat cu Asociaţia pentru Transparenţă Decizională “Tradec” Slobozia, a organizat
dezbaterea publică cu tema: ”Starea de sănătate a copiilor din judeţul Ialomiţa”, având ca
scop principal realizarea radiografierii stării de sănătate a copiilor şi identificarea cauzelor
esenţiale care au generat şi generează creşterea numărului de copii cu dizabilităţi.
La această dezbatere au participat: reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale a
Persoanelor cu Handicap, Spitalului de Urgenţă Ialomiţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean
Ialomiţa, medici de familie, mass-media, asistenţi sociali, Fundaţiei “Sfera RO”.
Concluziile care se pot desprinde din aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 2007 pot fi
sintetizate:
a) creşterea numărului proiectelor de hotărâri cu caracter normativ supuse
dezbaterii şi adoptării Consiliului Judeţean Ialomiţa pe domeniul de activitate
prioritare (de la 23 in anul 2006, la 34 în anul 2007);

b) sporirea interesului unor asociaţii legal constituite din judeţ pentru dezbaterea
actelor cu caracter normativ ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, reprezentanţii
societăţilor civile fiind mult mai activi şi receptivi în plan local;
c) menţinerea unor anumite confuzii în interpretarea noţiunilor de transparenţă în
administraţia publică şi transparenţa decizională;
d) necesitatea Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, pentru că prevederile ei să fie corelate cu acte normative nou apărute
(Constituţia revizuită, Legea 215/2001 a administraţiei locale, republicată, O.G
75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a
Monitoarelor Oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale) şi să asigure
îmbunătăţirea substanţială a conţinutului legii.
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