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Transparenţa decizională =  participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în proce-

sul de elaborare a proiectelor de acte normative, şi obligaţia autorităţilor ad-

ministraţiei publice de a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de 

acte normative şi de a permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la 

minutele şedinţelor publice. 

Surse:  Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, 

Noul dicţionar explicativ al limbii române, Litera Internaţional, Editura Litera Internaţional, 2002 

Surse fotografii:  FreeDigitalPhotos.net 



 

 

 În România, transparenţa decizio-
nală este reglementată prin Legea Legii 
52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, şi prin adaptarea prac-
ticilor din instituţiile publice româneşti la cele 
existente în statele membre ale Uniunii Eu-
ropene. 

 Astfel, conform legii 52, la baza 
transparenţei decizionale stau următoarele 
principii: informarea în prealabil a persoane-
lor asupra problemelor de interes public şi a 
proiectelor de acte normative care vor fi dez-
bătute; consultarea acestora, precum şi a 
asociaţiilor constituite legal, în procesul de 
elaborare al actelor normative; participarea 
activa a cetățenilor la luarea deciziilor admi-
nistrative si in procesul de elaborare a pro-
iectelor de acte normative.  Tot în conformi-
tate cu aceasta, obiectivele unei instituţii 
publice pentru a respecta transparenţa deci-

zională trebuie să fie încurajarea participării 
cetăţeneşti printr-un proces de consultare 
publică, respectarea procedurilor şi a stan-
dardelor minimale în vederea sistematizării 
procesului de consultare, construirea unui 
cadru consultativ coerent dar suficient de 
flexibil încât să ţină cont de cerinţele specifi-
ce părţilor interesate şi să pună bazele unor 
strategii de consultare adaptate fiecărei situ-
aţii în parte, şi promovarea schimbului de 
bune practici. 

 Persoanele interesate pot obţine 
acces la proiectele de acte normative, la 
deciziile administrative şi la minutele şedin-
ţelor în virtutea legilor 52/2003 şi 544/2001, 
prin intermediul departamentelor de relaţii cu 
publicul ale instituţiilor, prin intermediul per-
soanelor desemnate să se ocupe cu legile 
52/2003 şi 544/2001, sau pe website-ului 
instituţiei în cauză. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoriile săptămânii 

În data de 3 martie 20XX, Ministerul X postează pe 

website-ul său proiectul de act normativ Y şi lan-

sează o invitaţie către toate persoanele şi asociaţii-

le interesate de a-şi spune părerea în legătură cu 

ceea ce este prevăzut în acesta. Asociaţia Z, în 

urma citirii proiectului , trimite o cerere la Ministe-

rul X prin care solicită organizarea unei dezbateri 

publice în care să fie discutat acest act normativ şi 

să se clarifice unele aspecte ale acestuia. În urma 

acestei sesizări, are loc o dezbatere, în cadrul 

căreia reprezentanţii Ministerului X discută proiec-

tul cu reprezentanţii asociaţiei Z şi celelalte per-

soane interesate, şi în urma căreia actul normativ 

Y este modificat conform recomandărilor primite. 

La începutul verii, în cadrul Ministerului A este elaborat 

un proiect de act normativ. Din diverse motive, publicul 

nu este informat cu privire la existenţa acestui proiect, 

el nefiind nici postat pe site-ul Ministerului. În consecin-

ţă, în momentul când actul normativ a intrat în vigoare, 

la Ministerul A au început să vină sesizări în legătură cu 

nemulţumirile cetăţenilor cu privire la acesta. La un 

moment dat, oamenii au început să trimită sesizări la 

alte autorităţi în legătură cu acest act normativ. În 

consecinţă, Ministerul A a fost nevoit să revoce actul 

normativ în cauză. 

Orice asemănare între cele două istorioare nu este întâmplătoare. Dacă le găsiți, înseamnă că vă 

pasă! Scrieți-ne și vom încerca să facem ceva ÎMPREUNĂ! 


