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Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki a 

derulat în perioada ianuarie-noiembrie 2010 un proiect intitulat „Organizaţii 

neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea 

autorităţilor publice”. Proiectul a beneficiat de finanţare din partea Uniunii 

Europene prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - 

Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei. 

 

Obiectivul proiectului a fost creşterea implicării organizaţiilor neguvernamentale de 

tineret în transparentizarea şi responsabilizarea administraţiei publice, în special a 

celei locale. Proiectul şi-a propus, prin activităţi de instruire şi de formare de 

formatori, să ridice nivelul de conştientizare de către aceste organizaţii, dar şi de 

către inspectoratele şcolare, a profesorilor de liceu şi a elevilor din ciclul II de liceu 

(clasele XI-XII), a problematicii drepturilor cetăţeneşti şi a transparenţei şi 

responsabilităţii administraţiei. 

 

Acest material conţine o prezentare generală a proiectului, inclusiv a activităţilor 

desfăşurate de experţii proiectului împreună cu organizaţiile neguvernamentale de 

tineret şi liceele participante. De asemenea, sunt redate, de manieră sintetică, 

informaţiile colectate în cursul proiectului pe care experţii proiectului le-au analizat 

şi prelucrat în scopul identificării principalelor probleme şi propunerii unor posibile 

soluţii (Secţiunea I).  

 

Materialul mai prezintă şi principalele dispoziţii ale legilor transparenţei 

instituţionale (mai precis, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică şi Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002  privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor) pe care le analizează şi comentează (Secţiunile 

II-IV). 
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A fost inclusă o anexă în sprijinul tuturor organizaţiilor neguvernamentale care 

doresc să reia la nivel local un proiect similar. Anexa cuprinde modele de 

scrisori/parteneriate şi alte documente utile într-un format accesibil pentru a 

permite utilizarea lor cât mai lesnicioasă. 

 

La final se regăseşte lista organizaţiilor neguvernamentale care s-au implicat în 

activităţile derulate până acum în cadrul proiectului.  
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SECŢIUNEA I 

 

A. Prezentarea activităţilor şi concluziilor proiectului 

 

Ideea acestui proiect a pornit de la o dublă constatare: pe de o parte, experienţa 

APADOR-CH a demonstrat că implicarea organizaţiilor neguvernamentale în  

lupta împotriva corupţiei şi a creşterii gradului de transparenţă şi responsabilitate a 

administraţiei publice este cel mai eficientă în domenii de acţiune precum 

prevenire, transparenţă, educaţie. Pe de altă parte, în programa de învăţământ 

pentru liceu nu figurează aspecte legate de educaţia civică, iar lipsa de interes 

pentru aceste aspecte a tinerilor care abia au atins sau vor atinge în curând vârsta de 

vot (demonstrată de absenteismul tinerilor la alegeri) pare să provină şi din această 

lipsă de informare. 

 

În concret, proiectul a permis elaborarea unor instrumente eficiente de informare a 

elevilor de liceu despre drepturile cetăţeneşti şi modalităţile de exercitare a acestora 

în scopul transparentizării şi responsabilizării autorităţilor publice. A fost astfel 

definit în urma unui atelier de lucru ce a avut loc pe 15 aprilie 2010, la Bucureşti, 

un plan de lecţie de dirigenţie adaptat caracteristicilor intelectuale şi psihice ale 

elevilor din ciclul II de liceu şi care să puncteze principalele chestiuni referitoare la 

transparenţa instituţională. Planul de lecţie a fost elaborat de APADOR-CH şi 

alte 6 organizaţii neguvernamentale bucureştene împreună cu specialişti în 

pedagogie reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi anume: Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului 

Bucureşti şi Casa Corpului Didactic Bucureşti. Ora de dirigenţie a fost aleasă 

pentru introducerea aspectelor legate de educaţia civică tocmai pentru că, prin 

ordin al ministrului educaţiei, revin profesorului diriginte sarcinile de a organiza şi 

coordona activităţi extracurriculare şi de a monitoriza participarea elevilor la 

programe, proiecte şi activităţi de voluntariat.  

 

A fost de asemenea redactată o broşură informativă destinată elevilor de liceu care 

conţine informaţii sintetice despre legile transparenţei şi modalităţile concrete de 

aplicare a acestora. 
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Ambele instrumente au fost testate în mod concret de APADOR-CH şi 

organizaţii bucureştene în patru licee din Bucureşti. Cele treisprezece ore de 

dirigenţie ce au fost susţinute la Liceul teoretic Dante Alighieri, Liceul teoretic Ion 

Neculce, Colegiul Naţional Elena Cuza şi Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza din 

Capitală s-au desfăşurat interactiv, iar elevii au fost încurajaţi să îşi exprime 

cunoştinţele şi opiniile. 

 

Orele au permis identificarea unor probleme generale. Majoritatea elevilor 

participanţi nu au arătat (sau au preferat să nu arate) că dispun de cunoştinţele de 

bază legate de principiile unui stat de drept, democratic (organizarea statului, 

principalele puteri în stat şi atribuţiile lor, instituţiile centrale şi locale). Această 

constatare trebuie, însă, nuanţată. În primul rând, aceste chestiuni nu au fost 

studiate decât în cadrul disciplinelor „Educaţie/Cultură civică” în cadrul ciclului 

gimnazial. Apoi, este posibil ca elevii care aveau aceste cunoştinţe să refuze să le 

arate pentru a evita reacţii negative din partea colegilor (şi a nu trece drept „tocilarii 

clasei”). 

 

Orele de dirigenţie au confirmat, însă, lipsa interesului elevilor de liceu pentru 

problematica drepturilor cetăţeneşti precum şi lipsa implicării în sfera socială (deşi 

s-au înregistrat şi câteva excepţii notabile la unele clase de elevi liceele Dante 

Aligheri şi Alexandru Ioan Cuza). Această problematică este abordată de elevii de 

liceu în puţine ocazii, mai ales atunci când anumite chestiuni sunt intens 

mediatizate sau intră în sfera senzaţionalului. Ca surse de informare, elevii de liceu 

preferă Internetul şi presa (deşi nu întotdeauna cea specializată, ci mai curând cea 

orientată către divertisment). 

 

Referitor la orele de dirigenţie, în liceele participante acestea sunt în general alocate 

chestiunilor organizatorice sau administrative sau altor discipline considerate mai 

„nobile”. Părerile au fost împărţite în ce priveşte introducerea educaţiei civice în 

cursul orelor de dirigenţie (sau în cadrul  mai larg al programei de învăţământ). 

Pentru orele de dirigenţie, doar o parte a elevilor s-a arătat interesată pentru 

aprofundarea discuţiilor pe chestiuni civice, ceilalţi fiind mulţumiţi de starea actuală 

de lucruri sau pesimişti în ce priveşte posibilitatea de o schimba. De asemenea, o 

parte a elevilor au fost de părere că programa este deja prea încărcată, iar materia 
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educaţie civică nu ar trebui introdusă pentru a nu încărca şi mai mult programa. Au 

fost şi opinii favorabile introducerii acestei materii, motivate în general pe 

accesibilitatea ei (de unde şi garanţia unei note mari la final de semestru). În final, 

rare au fost opiniile favorabile introducerii acestei materii datorită interesului sau 

utilităţii pe care o prezintă. 

 

Pe baza acestei experienţe, a fost elaborat un ghid de acţiune în sprijinul 

organizaţiilor neguvernamentale de tineret pentru a replica această experienţă şi în 

alte licee din Bucureşti şi din ţară. Ghidul este un instrument concret si concis care 

să indice paşii de urmat de către o organizaţie neguvernamentală în vederea 

utilizării în plan local a instrumentelor deja elaborate (broşura informativă şi planul 

de lecţie). Acest ghid de acţiune a fost discutat şi îmbunătăţit în cursul unei şcoli de 

toamnă care a avut loc în perioada 14-16 octombrie 2010 la Predeal şi la care au 

participat douăzeci şi două de organizaţii neguvernamentale de tineret. 

 

Până la redactarea acestui material, organizaţiile neguvernamentale participante la 

şcoala de toamnă au întreprins demersuri încurajatoare în sensul aplicării ghidului 

de acţiune, unele dintre organizaţii reuşind deja să deruleze acţiuni de informare a 

elevilor, altele perfectând acorduri de parteneriat cu instituţii de învăţământ în 

vederea desfăşurării unor lecţii.  

 

Informarea elevilor din ciclul II de liceu cu privire la modalităţile de a-şi exercita 

drepturile cetăţeneşti cu privire la transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor 

publice este un deziderat greu de realizat. Chiar dacă este de presupus că eficienţa 

informării elevilor de către organizaţiile neguvernamentale este mai mare decât alte 

modalităţi de informare, este evident că acestea nu au capacitatea de a realiza o 

informare exhaustivă. Ca urmare, APADOR-CH a identificat şi alte posibile căi 

de diseminare a informaţiilor esenţiale în aşa fel încât acestea să poată ajunge toţi 

elevii din ţară.   

 

În acest sens inspectoratele şcolare judeţene din toată ţara au fost deja informate 

despre derularea proiectului odată cu transmiterea către acestea a broşurilor 

informative în vederea distribuirii în reţeaua şcolară. Atât inspectoratelor cât şi 

liceelor din ţară şi din capitală li se vor pune la dispoziţie, pe lângă broşura 



 

 

Ca cetăţean, ai drepturi !  

Legea te susţine! Învaţă să o foloseşti!

6 

informativă, şi planul de lecţie şi materialele ce sintetizează legile relevante pentru 

exercitarea drepturilor cetăţeneşti fie în formă tipărită, fie elctronică, pe pagina de 

Internet  http://www.apador.org/p_ongt.php. 

 

APADOR-CH îşi exprimă speranţa ca toţi actorii implicaţi, fie ei instituţii cu 

atribuţii şi responsabilităţi în procesul educaţional, fie organizaţii 

neguvernamentale vor contribui la diseminarea acestor informaţii către elevi în 

vederea educării acestora în sprit democratic. 

 

B. Concluziile proiectului şi recomandări 

 

Organizaţiile neguvernamentale sunt cel mai bine plasate pentru a se implica, prin 

folosirea cadrului legal, în proiecte de transparentizare şi de responsabilizare a 

instituţiilor publice. De asemenea, organizaţiile neguvernamentale o dată ce preiau 

rolul de formator au o capacitate crescută de diseminare a informaţiei şi de 

multiplicare a bunelor practici în ce priveşte transparentizarea şi responsabilizarea 

factorului public. 

 

Cadrul legal (legile nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie şi Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor) 

permite efectiv organizaţiilor neguvernamentale să îşi exercite rolul său de prevenire 

a faptelor de corupţie şi creştere a gradului de transparenţă şi responsabilizare a 

administraţiie publice, în special a celei locale.  

 

Cadrul legal în materia transparenţei instituţionale este puţin cunoscut în afara 

mediului juridic. Prin urmare, persistă o mare nevoie de formare şi mai ales de 

formare de formatori în acest domeniu. 

 

Elevii de liceu acordă puţin interes chestiunilor legate de drepturile cetăţeneşti şi de 

transparentizarea autorităţilor publice. Deşi ajunşi la vârsta la care pot să îşi exercite 

dreptul de vot, mulţi şi-au afirmat opţiunea de a nu şi-l exercita. Pentru că aceste 

chestiuni nu fac parte din programa de învăţământ, elevii nu au de cele mai multe 

ori cunoştinţele de bază privind principalele instituţii şi principii de funcţionare ale 
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statului de drept. Mai grav, cele mai multe informaţii în aceste domenii sunt 

preluate din surse precum Internetul sau presa orientată spre senzaţional, ceea ce îi 

face mai vulnerabili faţă de discursul populist sau extremist. 

 

De aceea, APADOR-CH recomandă organizaţiilor neguvernamentale  

• să recurgă la dispoziţiile din legile transparenţei pentru a promova şi 

încuraja autorităţile publice să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu 

principiile transparenţei; 

• să promoveze legile transparenţei prin activităţi de advocacy şi de formare 

de formatori. 

 

APADOR-CH recomandă de asemenea abordarea chestiunilor legate de 

drepturile cetăţeneşti şi transparenţa instituţională în cursul orelor de dirigenţie 

precum şi, în măsura posibilului, introducerea disciplinei „Educaţie civică” în 

programa de învăţământ în licee. 

 

SECŢIUNEA II 

LEGEA NR.544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE 

DE INTERES PUBLIC (sinteză şi explicaţii) 

 

Această lege concretizează, cu o întârziere de 10 ani, o prevedere cu caracter 

general cuprinsă în articolul 31 din Constituţia României (1991), conform căreia: 

„Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi 

ingrădit”, dar acest drept „…nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a 

tinerilor sau securitatea naţională”. Acelaşi articol din Constituţie prevede că 

„Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure 

informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de 

interes personal”. Articolul 31 nu a suferit modificări de substanţă cu ocazia 

revizuirii, în anul 2003, a Constituţiei; doar la alineatul 3 a fost înlocuită sintagma 

„siguranţa naţională” cu „securitatea naţională”. 

 

În acelaşi timp, Legea nr. 544/2001 reprezintă un semnal important transmis 

autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la relaţia, lipsită de opacitate, pe care 

trebuie să o aibă cu „simplul cetăţean”. În esenţă, legea prevede că orice persoană 



 

 

Ca cetăţean, ai drepturi !  

Legea te susţine! Învaţă să o foloseşti!

8 

poate solicita oricărei autorităţi/instituţii publice comunicarea oricărei informaţii de 

interes public. Cererea, verbală sau scrisă, nu trebuie însoţită de o justificare din 

care să rezulte interesul personal al solicitantului cu privire la informaţiile solicitate, 

întrucât art. 1 din lege prevede că „Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice 

informaţii de interes public...constituie unul dintre principiile fundamentale ale 

relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice”. Deci, informaţiile de interes public 

pot fi solicitate de orice persoană, fizică sau juridică, de la orice autoritate/instituţie 

publică din simpla dorinţă a persoanei de a se informa cu privire la activitatea acelei 

instituţii/autorităţi publice, sau, altfel spus, din „simplă curiozitate”. 

 

A. Informaţiile de interes public 

a) Care informaţii sunt de interes public? 

 

Orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau 

autorităţi publice ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, unei 

regii autonome, companii naţionale, precum şi oricărei societăţi comerciale aflate 

sub autoritatea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, 

după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar. 

 

Legea nr. 544/2001 a fost modificată prin Legea nr. 371/2006, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 837 din 11 octombrie 2006; pe de o parte, s-a 

realizat o lărgire a noţiunii de „autoritate/instituţie publică” prin includerea în 

aceasta a companiilor naţionale şi a unor categorii de societăţi comerciale; de 

asemenea, în cazul regiilor autonome, a fost înlăturată condiţionarea ca ele să 

folosească resurse financiare publice; pe de altă parte, prin aceeaşi lege, a fost lărgită 

categoria excepţiilor de la liberul acces la informaţiile de interes public prin 

adăugarea cazurilor în care publicitatea informaţiilor aduce atingere dreptului de 

proprietate intelectuală ori industrială. 

 

În urma unei modificări relativ recente a legii în 2006, prin care a fost introdus art. 

111, contractele de achiziţii publice au fost prevăzute expres în categoria 

informaţiilor de interes public. Obligaţia de a comunica aceste informaţii privind 

contractele de achiziţii publice, inclusiv a copiilor de pe contracte, revine autorităţii 

contractante, astfel cum este definită prin lege, mai precis prin Ordonanţa de 
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urgenţă nr. 34/2006 privind achiziţiile publice. S-a precizat şi că excepţiile de la 

liberul acces prevăzute la art. 12 se aplică şi în cazul contractelor de achiziţii 

publice. 

 

 

 

Prin art. 3 lit. f din ordonanţa de urgenţă, contractul de achiziţii publice este 

definit drept contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe 

autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe 

de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau 

prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; contractul de 

achizitii publice include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la 

art. 229 alin. 2 (contract care se atribuie pentru efectuarea unei activităţi 

relevante în sectoarele de utilitate publică: apă, energie, transport, poştă), 

Potrivit art. 8 din ordonanta de urgenta, au calitatea de autoritate contractantă: 

a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care 

acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; 

b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), 

cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes 

general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre 

următoarele situaţii: 

- este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este 

definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public; 

- se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, 

astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public; 

- în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de 

către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt 

organism de drept public; 

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele 

prevăzute la lit. a) sau b);  

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile 

prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de
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Prin cea mai recentă modificare a legii accesului la informaţiile publice, au fost 

incluse în categoria informaţiilor de interes public şi cele privind contractele de 

privatizare. Modificarea are, desigur, un caracter pozitiv, prin lărgirea categoriei 

informaţiilor de interes public, dar, în practică, rolul ei este mai mult declarativ, 

deoarece în text se prevede că numai contractele de privatizare încheiate după data 

intrării în vigoare a legii de modificare (deci, după 29 iunie 2007) sunt calificate ca 

fiind de interes public; or, este binecunoscut că „marile” şi, totodată, discutabilele 

privatizări s-au făcut în perioada anterioară.  

 

Pe de altă parte, nu se justifică o împărţire a contractelor de privatizare în două 

categorii: de interes public sau lipsite de interes public doar în raport de data la care 

au fost încheiate, deci în raport de un criteriu lipsit de substanţă. În mod normal, ar 

trebui stabilit că toate contractele de privatizare, indiferent de data încheierii, intră 

în categoria informaţiilor de interes public, cu consecinţa ca toate aceste contracte 

să aibă regimul aplicabil informaţiilor de interes public. 

 

În raport de faptul că modificarea legii s-a produs la art. 5, care reglementează 

categoria informaţiilor de interes public ce se comunică din oficiu, rezultă că şi 

contractele de privatizare au fost incluse în categoria informaţiilor de interes public 

ce se comunică din oficiu; legea prevede o formă specială de comunicare din oficiu 

a acestor contracte, respectiv: punerea lor la dispoziţia solicitantului, prin consultare 

la sediul autorităţii sau instituţiei publice. Aceasta nu înseamnă că nu pot fi 

comunicate şi copii de pe aceste contracte, la cererea solicitantului, potrivit art. 9 

din Legea nr. 544/2001. 

 

achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor 

activităţi; 

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una 

sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui 

drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o 

autoritate competentă,atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau 

încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. 
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b) Care informaţii nu sunt considerate de interes public, deşi ar trebui să fie? 

 

Toate informaţiile privind utilizarea banilor publici, indiferent de către cine; banul 

public îşi păstrează acest caracter indiferent în mâinile cui se află. Raţionamentul 

este valabil şi pentru serviciile publice sau bunurile publice. Legea nr. 544/2001 ar 

trebui corectată sub acest aspect; modificările de până acum sunt destul de „timide”. 

 

c) Pentru care informaţii de interes public este liber accesul? 

 

Pentru toate, cu excepţia celor la care accesul este interzis expres prin lege; cazurile 

exprese de interzicere a accesului sunt prevăzute în art. 12 din lege. Consecinţa este 

că nu persoana trebuie să dovedească dreptul său de liber acces la o informaţie de 

interes public (acesta este prevăzut expres de lege, în art. 1, ca principiu 

fundamental); dimpotrivă, de fiecare dată când refuză comunicarea oricărei 

informaţii de interes public, autoritatea/instituţia publică are obligaţia să facă 

dovada că acea informaţie este exceptată de la liberul acces potrivit art. 12 din lege. 

Dacă nu face aceasta dovadă (dovada nu se rezumă la o simplă afirmaţie) 

autoritatea/instituţia publică nu poate refuza, în mod legal, comunicarea 

informaţiei. 

 

d) Pentru care informaţii de interes public nu este liber accesul? 

 

1. O parte dintre informaţiile clasificate, respectiv numai informaţiile clasificate 

din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, precum şi 

informaţiile clasificate care privesc deliberările autorităţilor şi cele care privesc 

interesele economice şi politice ale României. (Informaţiile clasificate sunt 

reglementate printr-o lege distinctă, Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind 

protecţia informaţiilor clasificate). 

 

Excepţie: acele informaţii care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o 

autoritate/instituţie publică nu pot fi considerate ca informaţii clasificate şi 

constituie informaţii de interes public la care accesul este liber (articolul 13 din 

Legea nr.544/2001). De asemenea, prin articolul 24 alin.5 din Legea nr.182/2002 

se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor 
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în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la 

informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale 

vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. 

 

Dacă astfel de informaţii au fost, totuşi, clasificate, orice persoană are dreptul să 

iniţieze o procedură pentru declasificare a lor (procedură reglementată în art. 20 din 

Legea nr.182/2002). Dacă s-a refuzat comunicarea unor astfel de informaţii pe 

motiv că sunt clasificate, recomandăm folosirea, în paralel a două proceduri: 

procedura de contestare a refuzului iniţiată în baza Legii nr.544/2001 şi, distinct, şi 

procedura de declasificare a acelor informaţii, conform Legii nr.182/2002; în mod 

normal, procesul iniţiat în baza legii nr. 544/2001 va trebui să fie suspendat, în 

temeiul art. 244 al. 1 pct. 1 din codul de procedură civilă, până când va fi soluţionat 

irevocabil procesul prin care s-a solicitat declasificarea informaţiei respective. 

 

În situaţia în care solicitantul informaţiei susţine că ea nu putea fi clasificată în 

raport de dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 544/2001, considerăm că nu mai este 

necesară o acţiune distinctă de declasificare a informaţiei, întemeiată pe Legea nr. 

182/2002, întrucât instanţa sesizată cu o acţiune întemeiată pe Legea nr. 544/2001, 

poate să constate incidenţa art. 13 din Legea nr. 544/2001 şi, în consecinţă, să 

oblige la comunicarea informaţiei. Deci, dacă declasificarea nu este cerută în baza 

vreunui motiv din Legea nr. 182/2002, ci doar în baza art. 13 din Legea nr. 

544/2001, considerăm că o singură acţiune, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 

544/2001 este suficientă pentru a obţine obligarea autorităţii/instituţiei publice să 

comunice informaţii pe care le-a clasificat pentru a favoriza sau ascunde încălcări 

ale legii. 

 

2. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dar numai dacă 

publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori 

industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii. 

 

Art. 12 alin. 1 lit. c din Legea nr. 544/2001 a fost modificat prin Legea nr. 

371/2006 în sensul includerii protecţiei dreptului de proprietate intelectuală ori 

industrială printre cazurile de exceptare a liberului acces la informaţiile de interes 

public. 
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În esenţă, dreptul de proprietate intelectuală se referă la dreptul de autor 

(ansamblul de drepturi morale şi patrimoniale cuvenite creatorilor operelor literare, 

artistice sau ştiinţifice) şi la drepturile conexe dreptului de autor (drepturile 

artiştilor interpreţi asupra rezultantei obţinute prin: interpretarea, regizarea, 

dirijarea unei creaţii artistice pentru ca aceasta să ajungă la cunoştinţa publicului, 

drepturile producătorilor de înregistrări sonore/fonograme asupra acestora, 

drepturile radiodifuzorilor asupra emisiunilor pe care le realizează). 

 

Dreptul de proprietate industrială are ca obiect creaţiile, de regulă cu caracter 

tehnic, care se aplică în orice domeniu de activitate economică: producţie, comerţ, 

servicii. Componenta centrală este dreptul de inventator. Protecţia dreptului de 

proprietate industrială presupune, pe lângă protecţia invenţiilor (creaţii tehnice 

brevetate), protecţia noilor soiuri de plante, hibrizi sau rase de animale (brevetate), 

protecţia topografiilor circuitelor integrate (de exemplu: microprocesoarele care 

intră în compunerea unităţii centrale a unui calculator), protecţia know-how-ului 

(totalitatea cunoştinţelor şi soluţiilor noi, confidenţiale, deţinute de un comerciant, 

utile în industrie, comerţ sau servicii, pentru care titularul îşi manifesta voinţa de a 

le transmite doar în anumite condiţii terţilor; în sens larg, ar include „secretul 

economic”), protecţia desenelor şi modelelor industriale (de exemplu: diverse 

modele de mobilier sau de obiecte de uz casnic, desenul unei ţesături, caroseriile de 

autoturisme, modelele de recipiente pentru diverse băuturi sau produse cosmetice). 

 

Principiul concurenţei loiale este „motorul” economiei de piaţă funcţionale; numai 

printr-o competiţie reală şi în condiţii corecte, caracterizate prin bună-credinţă şi 

conformitate cu uzanţele comerciale cinstite, se poate ajunge la o creştere a calităţii 

produselor corelată cu o normală scădere a preţurilor. Prin concurenţă loială se 

înţelege, în esenţă, exercitarea activităţii de comerţ cu bună-credinţă şi potrivit 

uzanţelor cinstite. Ea este protejată în interesul comun al comercianţilor şi al 

consumatorilor, întrucât are ca rezultat orientarea clientelei către comercianţii care 

vând cel mai ieftin produse de cea mai bună calitate.  

 

Concurenţa este neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin 

utilizarea de procedee nelegale, contrare uzanţelor comerciale. În general, actele şi 

faptele de concurenţă neloială constau în: acorduri şi practici monopoliste 
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discriminatorii, crearea de confuzie, denigrarea şi dezorganizarea comercianţilor 

concurenţi, exercitarea propriului comerţ contrar uzanţelor cinstite. Faptele de 

concurenţă neloială constituie infracţiuni (art. 301 din codul penal pedepseşte 

concurenţa neloială, art. 5 din Legea nr. 11/1991 prevede o infracţiuni distincte 

privind concurenţa neloială), contravenţii (reintroduse în Legea nr. 11/1991 prin 

Legea nr. 298/2001, după ce fuseseră eliminate prin Legea nr. 21/1996) sau delicte 

civile. Respectarea legislaţiei în domeniul concurenţei este urmărită de Consiliul 

Concurenţei, autoritatea de concurenţă din ţară; în caz de nerespectare a legislaţiei, 

poate aplica sancţiunile prevăzute de legea concurenţei. 

 

Având în vedere faptul că art. 20 alin. 4 lit. d şi art. 27 alin. 6 din Legea nr. 

21/1996, legea concurenţei, republicată în 2005, prevăd posibilitatea Consiliului 

Concurenţei de a formula puncte de vedere în materia concurenţei, ar fi util ca într-

un litigiu privind aplicarea Legii nr. 544/2001, în care comunicarea informaţiilor a 

fost refuzată pe motiv că prin publicitatea acestora s-ar aduce atingere principiului 

concurenţei loiale, să se ceară, ori direct ori prin intermediul instanţei, un punct de 

vedere al consiliului cu privire la problema legată de concurenţă ridicată în 

respectiva cauză. 

 

3.Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii (Legea nr.677/2001 se 

referă la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţie a acestor date). În sensul art. 2 lit. c din Legea nr. 544/2001 şi în 

sensul art. 3 lit. a din Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale, 

constituie informaţie cu privire la datele personale orice informaţie privind o 

persoană fizică identificată sau identificabilă. 

 

După cum s-a precizat în mod constant în doctrină, mijloacele de identificare a 

persoanei fizice, numite şi atribute de identificare, sunt: numele, domiciliul şi starea 

civilă. Or, numai prin reunirea celor 3 atribute de identificare (nume, domiciliu, 

stare civilă) se ajunge la o reală identificare a persoanei. Simpla indicare a numelui 

unei persoane (spre exemplu, Ion Ion, Popescu Vasile etc) nu conduce, în mod 

evident, la identificarea unei persoane. Cu privire la persoana identificabilă, art. 3 

lit. a din Legea nr. 677/2001 precizează că o persoană devine identificabilă în 

masura în care se face referire la un număr de identificare (de exemplu, codul 
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numeric personal; serie şi număr ale actului de identitate) sau la date fizice, 

biologice etc care duc la identificarea persoanei. Indicarea funcţiei ocupate de o 

persoană nu constituie o identificare a persoanei şi nici nu face acea persoană 

identificabilă, întrucât identificarea unei persoane presupune întrunirea cumulativă 

a 3 atribute de identificare: nume, domiciliu, stare civilă. Numele, singur, nu 

constituie o identificare a persoanei, deoarece există mai multe persoane cu acelaşi 

nume; diferenţa dintre ele, adevarata individualizare a persoanei, rezultă numai din 

coroborarea cu numele a datelor privind domiciliul şi a datelor de stare civilă. 

 

Este de menţionat, desigur, în sens negativ, decizia nr. 615/2006 a Curţii 

Constituţionale prin care s-a stabilit constituţionalitatea art. 158 al. 1 din codul 

muncii referitor la confidenţialitatea salariilor personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice, cu motivarea, cel puţin discutabilă, că salariul concret al unei 

persoane nu mai prezintă interes public, intrând în sfera interesului privat al 

persoanei. 

 

În raport de această decizie, obligatorie, a Curţii Constituţionale, instanţele 

consideră în prezent că informaţiile solicitate, în baza Legii nr. 544/2001, cu privire 

la veniturile persoanelor din cadrul autorităţilor/instituţiilor publice, venituri 

obţinute, totuşi, din bani publici, sunt informaţii exceptate de la liberul acces prin 

art. 12 lit. d din Legea nr. 544/2001, întrucât se referă la date personale. 

 

Excepţie: Informaţiile cu privire la datele personale devin informaţii de interes 

public în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. 

Deci, accesul la astfel de informaţii este liber (articolul 14 alin.1 din Legea 

nr.544/2001). Spre exemplu, datele privind starea sănătăţii sunt, evident, date cu 

caracter personal; pentru ocuparea unor anumite funcţii publice, legea prevede 

necesitatea unei bune stări de sănătate; datele privind sănătatea unei persoane care 

ocupă astfel de funcţii publice, deşi au caracter personal, devin informaţii de interes 

public, întrucât sunt de natură să afecteze capacitatea de exercitare a funcţiei 

publice. Considerăm că în aceeaşi categorie a excepţiei care permite liberul acces la 

datele cu caracter personal sunt incluse şi datele din care ar rezulta cazuri de 

incompatibilităţi sau conflicte de interese privind exercitarea funcţiei publice; şi 
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astfel de date afectează (altfel decât fizic/medical) capacitatea de exercitare a 

funcţiei publice.  

 

4. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă 

se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în 

pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei 

efectuate sau în curs de desfăşurare. Pentru a fi exceptate de la liberul acces, nu este 

suficient ca informaţiile să privească ancheta penală sau disciplinară; pentru ca 

refuzul de comunicare să fie legal, este necesar ca refuzul să fie însoţit de dovezi din 

care să rezulte că prin publicitatea acelor informaţii se produce una dintre 

consecinţele prevăzute de lege: periclitarea rezultatului anchetei, dezvăluirea de 

surse confidenţiale, periclitarea vieţii/integrităţii corporale/sănătăţii unei persoane; 

nu este suficient ca autorităţile/instituţiile publice să facă o simplă afirmaţie că s-ar 

produce acele consecinţe negative, ci trebuie să facă şi dovada producerii lor. 

 

De asemenea, pentru a se respecta scopul legii, care este comunicarea informaţiilor 

de interes public şi nu secretizarea lor, este necesar ca autorităţile/instituţiile 

publice să ia masurile necesare pentru a comunica informaţiile de interes public 

într-o formă care să asigure protecţia valorilor la care se referă textul legal (de 

exemplu prin acoperirea datelor ce ar periclita acele valori), fără însă a refuza total 

comunicarea acelor informaţii. 

 

5. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre 

părţile implicate în proces. Şi aici sunt valabile, în mod corespunzător, comentariile 

de la excepţia precedentă referitoare la informaţiile privind procedura în timpul 

anchetei penale sau disciplinare. Simpla afirmaţie că s-ar aduce atingere 

caracterului echitabil al procesului sau interesului legitim al unei parţi nu este 

suficientă, trebuie ca aceste consecinţe să fie şi dovedite de către 

autoritatea/instituţia publică atunci când le invocă. 

 

6. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. 

Problema este că în legislaţie nu există o definiţie a noţiunii generice de „tânăr”; în 

cadrul unor acte normative speciale este definită noţiunea de „tânăr”, dar cu 
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aplicabilitate restrânsă la acel act normativ; astfel, spre exemplu în art. 2 din Legea 

nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 

proprietate personală, cu modificările ulterioare, se menţionează despre „tinerii în 

vârstă de până la 35 de ani”. Pentru acest motiv, este necesar ca o viitoare 

modificare a Legii nr. 544/2001 să includă şi definirea noţiunii de „tânăr”, prin 

indicarea unei limite de vârstă, ca în exemplul citat mai sus. 

 

B. Solicitantul 

a) Cine poate solicita informaţii de interes public? 

 

Orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină poate cere informaţii de 

interes public (art.20 din Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a 

Legii nr.544/2001) 

 

b) Solicitantul trebuie să-şi motiveze, să-şi justifice cererea ? 

 

Nu, cererea nu trebuie justificată. Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi 

numai din “simplă curiozitate”, întrucât accesul la astfel de informaţii este liber, 

ceea ce presupune ca ele să se afle la dispoziţia tuturor. 

 

C. Accesul la informaţiile de interes public 

a) Cum pot fi aflate informaţiile de interes public? 

 

Ele se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea, verbală 

sau scrisă, a solicitantului.  Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. 

Solicitantul trebuie, însă, să suporte costul serviciilor de copiere a documentelor pe 

care le cere. 

 

a1) Comunicarea din oficiu 

 

Nu toate informaţiile de interes public se comunică din oficiu, ci numai o categorie: 

cele care privesc organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice, datele de 

identificare (denumire, adresă, numere de telefon, fax, adrese electronice), structura 

organizatorică, sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, programele şi 
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strategiile proprii, liste cu documentele de interes public şi cu categoriile de 

documente produse şi/sau gestionate, căile de atac la dispoziţia solicitantului, 

precum şi contractele de privatizare încheiate dupa 29 iunie 2007. 

 

Comunicarea din oficiu se realizează prin: publicarea, anual, a unui buletin 

informativ de către autorităţile/instituţiile publice; publicarea, în Monitorul Oficial, 

Partea a III-a, cel puţin anual, a unui raport de activitate de către autorităţile 

publice; organizarea la sediul fiecărei autorităţi/instituţii publice a unui punct de 

informare-documentare unde solicitantul să poată consulta documentele ce conţin 

informaţii de interes public ce se comunică din oficiu; afişarea la sediul fiecărei 

autorităţi/instituţii publice sau publicarea respectivelor informaţii în Monitorul 

Oficial sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în 

pagina de internet proprie. 

 

Afişarea la sediul autorităţii/instituţiei publice este, în cazul tuturor autorităţilor şi 

instituţiilor publice, modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informaţiilor de 

interes public comunicate din oficiu (art.11 din Norme). Excepţie fac doar 

contractele de privatizare menţionate mai sus, la care accesul se face doar prin 

punerea lor la dispozitia solicitantului, pentru consultare, la sediul 

autorităţii/instituţiei publice, potrivit dispoziţiei cu caracter derogatoriu de la art. 5 

alin. 5 din Legea nr. 544/2001. Informaţiile comunicate din oficiu trebuie 

prezentate într-o formă accesibilă şi concisă, care să faciliteze contactul persoanei 

interesate cu autoritatea/instituţia publică (art.10 din Norme). Rezultă că dacă 

informaţiile nu sunt prezentate într-o formă accesibilă, obligaţia comunicării lor 

din oficiu nu este îndeplinită. 

 

a2) Comunicarea la cerere 

 

Cererea poate fi verbală sau scrisă. Cererea verbală se adresează 

compartimentului/biroului de informare şi relaţii publice sau persoanei special 

desemnate în acest scop. Răspunsul se comunică pe loc, în cadrul unui program 

afişat la sediul instituţiei/autorităţii publice. Dacă informaţiile solicitate nu sunt 

disponibile pe loc, persoana este îndrumată să le ceară în scris. 
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Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Ea trebuie 

să conţină: denumirea şi sediul autorităţii/insituţiei publice; numele, prenumele şi 

semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului; 

care este informaţia solicitată, dacă se solicită copii de pe documente (cu indicarea 

cât mai exactă a acestora), disponibilitatea de a plăti costurile serviciilor de copiere a 

documentelor. Cererea scrisă poate fi făcută pentru comunicarea oricărui gen de 

informaţii de interes public, inclusiv a celor care se comunică din oficiu. În caz 

contrar, ar fi îngrădit nejustificat dreptul persoanei de a cere în scris orice 

informaţie de interes public, prevăzut în articolul 6 din Legea nr.544/2001. În acest 

sens există soluţii şi în jurisprudenţă (sentinţa civilă nr.577/F din 27 iunie 2002 

pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.782/2002), instanţa hotărând că 

obligaţia instituţiilor/autorităţiilor publice de a comunica din oficiu unele 

informaţii de interes public nu exclude obligaţia acestora de a comunica 

informaţiile şi în scris, la cererea solicitantului, conform articolului 6 din Legea 

nr.544/2001. 

 

Art. 21 alin. 2 din Norme restrânge în mod nejustificat dispoziţia legală care nu 

interzice, ci permite, comunicarea la cerere şi a informaţiilor care se comunică din 

oficiu. Acest articol din Norme prevede ca informaţiile care se comunică din oficiu 

nu se comunică şi la cererea scrisă, ci doar se indică sursa unde informaţia poate fi 

gasită. În practică, se pot crea mari dezavantaje pentru solicitant; de exemplu, dacă 

o informaţie este afişată la sediul autorităţii/instituţiei publice, iar solicitantul este 

din altă localitate, va fi nevoit să se deplaseze până la sediu, în loc să i se comunice 

prin poştă acea informaţie la care avea liber acces. Precizăm că normele reprezintă 

un act normativ cu putere inferioară legii, iar un act inferior nu poate modifica o 

lege. Dacă solicitarea nu este de competenţa instituţiei/autorităţii publice sesizate, 

aceasta nu o va restitui persoanei, ci, în termen de 5 zile de la primire, o va trimite 

instituţiei/autorităţii competente şi va informa solicitantul despre aceasta. 

 

b) Termenele de comunicare 

 

Legea prevede termene de comunicare de: 5 zile, 10 zile şi 30 de zile. În termen de 

5 zile de la primirea cererii se comunică în scris refuzul comunicării informaţiilor şi 

motivarea acestuia. În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunică în 
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scris informaţiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaţii complexe, 

faptul că ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare. În 

termen de 30 de zile de la înregistrare se comunică în scris informaţiile complexe, 

pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile. 

 

Termenele de 5, 10, 30 de zile nu sunt pe zile lucrătoare (cum se prevede în 

Norme), ci calendaristice, întrucât, pe de o parte, Legea nr.544/2001 nu distinge şi 

se referă la zile (care pot fi lucrătoare sau nelucrătoare) iar, pe de altă parte, acesta 

este şi sistemul termenelor din codul de procedură civilă, care completează Legea 

nr.544/2001. Întrucât nu este în puterea Normelor să adauge la lege, ele conţin o 

inadvertenţă atunci când se referă la aceste termene ca fiind pe zile lucrătoare, iar 

nu calendaristice. Calculul termenelor se face potrivit articolului 101 din codul de 

procedură civilă, în sensul că termenele se socotesc pe zile libere, neintrând în calcul 

nici ziua în care a început şi nici ziua când s-a sfârşit termenul. Desigur, dacă 

termenul se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare (sărbătoare legală sau când serviciul este 

suspendat) el se va prelungi până la sfarşitul primei zile de lucru următoare. 

 

Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a 

informaţiei echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi, implicit de 

aplicare a legii liberului acces la informaţiile de interes public. Chiar dacă, în cele 

din urmă, refuzul sau informaţia vor fi comunicate, dar cu depăşirea termenelor 

legale, cel vinovat de întârziere nu poate fi exonerat de răspunderea disciplinară, iar 

instituţia/autoritatea publică nu va fi scutită de obligaţia de a plăti solicitantului 

daune morale şi/sau materiale pentru vătămarea produsă prin încălcarea legii 

liberului acces la informaţiile de interes public. 

 

D. Căi de atac 

 

Pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau 

pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de 

interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, 

incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea 

prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi 

de atac : reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă. 
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a) Reclamaţia administrativă 

 

Constă într-o reclamaţie scrisă care se adresează conducătorului 

autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea 

prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public. Se formulează în 

termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunostinţă de 

încălcarea dreptului. 

 

Dacă solicitantul nu primeşte răspuns la cererea iniţială de obţinere a informaţiilor 

după trecerea a 10 zile de la data înregistrării (termenul obişnuit pentru 

comunicarea informaţiilor) şi nici comunicarea că termenul a fost prelungit de la 10 

la 30 zile, recomandăm să facă reclamaţie administrativă în termen de 30 zile de la 

expirarea celor 10 zile. Aceasta deoarece necomunicarea în termen echivalează cu 

refuzul nejustificat al rezolvării cererii şi, implicit, al aplicării legii. Desigur, dacă 

solicitantul primeşte în termen de 10 zile de la înregistrare comunicarea că 

termenul a fost prelungit la 30 zile, termenul pentru introducerea reclamaţiei 

administrative începe să curgă după expirarea celor 30 zile. 

 

Reclamaţia administrativă va cuprinde, pe lângă menţiunile din cererea de solicitare 

a informaţiei, o expunere a motivelor pentru care solicitantul consideră că a fost 

încălcată legea. 

 

Reclamantul primeşte răspuns la reclamaţia administrativă numai în cazul în care 

aceasta este admisă. Răspunsul este scris şi se comunică în termen de 15 zile de la 

data depunerii reclamaţiei. Trebuie să cuprindă atât informaţiile solicitate, cât şi 

sancţiunile disciplinare luate împotriva celui vinovat. Dacă reclamaţia este respinsă, 

solicitantului nu i se comunică nimic. Această reglementare încalcă articolul 47 

alin.4 din Constituţie care prevede că autorităţile publice au obligaţia să răspundă la 

petiţii. Deci, comunicarea soluţiei trebuie făcută în toate cazurile, nu numai când 

reclamaţia este admisă. 
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b) Plângerea în instanţă 

 

Instanţa poate fi sesizată direct cu plângere împotriva refuzului de aplicare a Legii 

nr. 544/2001. Nu este necesar ca, înainte de sesizarea instanţei, să se adreseze o 

reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii/instituţiei publice. Reclamaţia 

administrativă are caracter facultativ, deşi articolul 36 din Norme ar putea conduce 

la o soluţie contrară, neconformă – din nou – cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001. 

Termenul de sesizare a instanţei este de 30 zile (art. 22 alin. 1 din lege) şi începe să 

curgă de la data expirării termenelor de 5 zile, de 10 zile sau de 30 zile, în care 

autoritatea/instituţia publică trebuie să comunice refuzul sau informaţia, termene 

prevăzute în articolul 7 din Legea nr.544/2001. 

 

Atenţie! Dacă se formulează o reclamaţie administrativă, trebuie avut în vedere că 

acest fapt nu prelungeşte termenul de sesizare a instanţei cu durata rezolvării 

reclamaţiei. Aceasta întrucât, după cum am precizat, sesizarea instanţei nu este 

condiţionată de formularea, în prealabil, a unei reclamaţii administrative. Cu alte 

cuvinte, în acelaşi termen de 30 zile de la data expirării termenelor de 5, 10, 30 zile 

pentru comunicarea refuzului sau informaţiei trebuie să se formuleze şi reclamaţia 

administrativă şi să fie sesizată şi instanţa. 

 

În lipsa unui răspuns la cererea de informaţii, instanţa trebuie sesizată în termen de 

10 + 30 zile de la data la care autoritatea/instituţia publică a primit cererea. Aceasta 

deoarece, în sistemul Legii 544/2001, termenul de 10 zile este termenul general în 

care autoritatea/instituţia publică trebuie sa reacţioneze, adică să comunice 

informaţiile sau faptul că are nevoie de mai mult de 10 zile (maximum 30 zile) 

pentru a le comunica. Dacă, până la expirarea termenelor de 5, 10, 30 zile, se 

primeşte un răspuns de la autoritatea/instituţia publică, iar acest răspuns este 

nemulţumitor, termenul de 30 zile pentru sesizarea instanţei începe să curgă de la 

data primirii răspunsului, iar nu de la expirarea termenelor de 5, 10, 30 zile. 

 

c) Calculul termenelor 

 

Termenele prevăzute în Legea nr. 544/2001 se calculează potrivit art. 101 alin. 1 şi 

5 din Codul de procedură civilă, care, în lipsa unor prevederi derogatorii din legile 
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544/2001 şi 554/2004, completează prevederile procedurale (conform art. 721 din 

Codul de procedură civilă).  

 

Art. 101 alin. 1 din Codul de procedură civilă prevede că termenele se calculează pe 

„zile libere”, neintrând în calcul nici ziua în care a început şi nici ziua în care s-a 

sfârşit termenul. Spre exemplu, un termen de 5 zile care începe la 2 iunie durează 

până la 8 iunie inclusiv, dacă e calculat în sistemul „zilelor libere”; data de 9 iunie 

este prima zi în care termenul de 5 zile, început la 2 iunie, a expirat. Deci, un 

termen de 5 „zile libere” înseamnă 7 zile calendaristice. Tot aşa, un termen de 10 

zile libere înseamnă 12 zile calendaristice: dacă începe la 2 iunie durează până la 13 

iunie inclusiv, ziua de 14 iunie fiind prima în care termenul este considerat expirat. 

 

Art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă prevede că termenul care se sfârşeşte 

într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până 

la sfârşitul primei zile de lucru următoare. Textul se referă doar la situaţia în care 

ultima zi a termenului se sfârşeşte într-o zi denumită, în limbaj comun, ca 

„nelucrătoare”. Spre exemplu, ultima zi a unui termen de 5 zile care începe la 2 

iunie este 8 iunie inclusiv; dacă 8 iunie este o zi de duminică, termenul se 

prelungeşte până la sfârşitul zilei de luni, 9 iunie. 

 

În plângere se va cere instanţei să constate că informaţiile solicitate sunt de interes 

public şi să oblige autoritatea/instituţia publică să comunice în scris informaţiile 

solicitate. De asemenea, trebuie solicitat ca instanţa să fixeze un termen în care 

informaţiile să fie comunicate. Poate fi solicitată şi obligarea autorităţii/instituţiei 

publice plata unor sume de bani cu titlu de daune morale sau/şi materiale 

(patrimoniale). Trebuie indicat: valoarea daunelor, pentru fiecare categorie, în ce 

constau, cum s-au produs, cum pot fi dovedite. Plângerea este scutită de taxa de 

timbru. 

 

Plângerea se adresează, în primă instanţă, numai tribunalului. Este o competenţă 

materială specială prevăzută expres de Legea nr. 544/2001, care derogă de la 

competenţa materială din contenciosul administrativ. Deci, Curtea de apel nu are 

competenţă ca primă instanţa, ci doar ca instanţă de recurs. Competenţa teritorială 

este alternativă, la alegerea petentului: tribunalul în a cărei rază teritorială 
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domiciliază petentul sau tribunalul în a cărei rază teritorială se află sediul 

autorităţii/instituţiei publice. Plângerea se judecă de secţia de contencios 

administrativ a tribunalului. Aceasta nu înseamnă că se aplică toate regulile şi 

principiile din legea contenciosului administrativ. Legea nr.544/2001 are 

caracteristici şi reguli proprii, care diferă şi au prioritate în raport cu legea 

contenciosului administrativ. O diferenţă a fost deja menţionată şi priveşte 

competenţa materială. Alte diferenţe privesc caracterul obligatoriu/facultativ al 

reclamaţiei adminstrative, termenele, taxele etc. O deosebire importantă se referă la 

problema dovedirii interesului în cauză. 

 

În cazul Legii nr.544/2001, este suficientă şi „simpla curiozitate” pentru obţinerea 

unei informaţii de interes public, ce trebuie sa fie la dispoziţia tuturor; solicitantului 

nu trebuie să i se impună să facă dovada unui interes direct, personal în legătură cu 

acea informaţie. 

 

Plângerea se judecă în procedură de urgenţă. Aceasta impune instanţei o mai mare 

reţinere la acordarea de amânări, să fixeze termene mai scurte faţă de regulă, să 

judece şi în timpul vacanţei judecătoreşti, să redacteze cu celeritate hotărârile.  

 

Hotărârea tribunalului este supusă recursului, care se judecă la Curtea de apel. 

Recursul este scutit de taxa de timbru. Termenul de recurs este cel din dreptul 

comun, de 15 zile de la comunicarea hotărârii. În acelaşi termen, recursul trebuie să 

fie şi motivat. Şi acest termen se calculeaza pe „zile libere”. Recursul se adresează 

curţii de apel, dar se depune la tribunal (la instanţa a cărei hotărâre se atacă), sub 

sancţiunea nulităţii. Recursul nu se limitează la motivele de casare din articolul 304 

cod procedură civilă, ci la toate aspectele de nelegalitate şi/sau netemeinicie (regulă 

stabilită de articolul 304/1 cod procedură civilă şi care se aplică tuturor hotărârilor 

care nu pot fi atacate cu apel, ci doar cu recurs). Recursul se judecă la secţia de 

contencios administrativ a Curţii de apel, de asemenea, în procedură de urgenţă. 

Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. Nu mai poate fi atacată decât în 

cazuri excepţionale pe calea contestaţiei în anulare sau a revizuirii. 
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d) Executarea hotărârii judecătoreşti 

 

Trebuie distins între executarea dispoziţiei din hotărâre privind: 

1. comunicarea informaţiilor, şi 

2. executarea dispoziţiei privind acordarea daunelor. 

 

1. În lipsa unei dispoziţii derogatorii în Legea nr.544/2001, la executarea 

dispoziţiei privind comunicarea informaţiilor se aplică prevederile articolelor 22 - 

25 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ. Astfel, 

autoritatea/instituţia publică este obligată să comunice, din proprie iniţiativă, 

informaţiile la care a fost obligată prin hotărârea judecătorească irevocabilă în 

termenul prevăzut în cuprinsul hotărârii sau, în lipsa unui astfel de termen, în cel 

mult 30 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii. 

 

În cazul în care termenul nu este respectat, instanţa de executare (tribunalul) va fi 

sesizată de solicitant cu o cerere pentru: 

- obligarea conducătorului autorităţii/instituţiei publice la plata unei amenzi către 

stat de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere (potrivit art. 2 

din HG nr. 1051/2008, începând cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată era stabilit la 600 lei lunar, deci amenda ce 

reprezintă 20% din acesta era de 120 RON/zi; în anul 2009 nu a mai fost emisă o 

nouă hotărâre de Guvern privind salariul minim pentru anul 2010, consecinţa fiind 

un plus de imprecizie în „identificarea” acestuia); 

- obligarea autorităţii/instituţiei publice la plata de daune pentru întârziere catre 

solicitant; deoarece ele au fost prevăzute ca mijloace de constrângere pentru 

obţinerea executării hotărârii, având si un caracter de pedeapsă, pentru acordarea 

lor nu trebuie dovedit că efectiv prin întârziere solicitantul a suferit o pagubă (în 

acest sens s-a pronunţat şi Curtea Supremă de Justiţie, într-un dosar de contencios 

administrativ: decizia civilă nr.699 din 22 februarie 2002).  

 

Cererea este scutită de taxa de timbru. Instanţa (tribunalul) judecă cererea în 

camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor. Hotărârea este definitivă şi 

executorie, deci va putea fi atacată cu recurs (dar într-un termen mai scurt: 5 zile de 

la pronunţare) la Curtea de apel, care va pronunţa o hotărâre irevocabilă. 
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Pe lângă mijloacele de natură civilă destinate a asigura executarea hotărârii 

întemeiate pe Legea nr. 544/2001, legea contenciosului administrativ prevede şi un 

mijloc de natură penală. Astfel, art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, prevede că „Neexecutarea din motive imputabile sau 

nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de 

instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data aplicării 

amenzii prevăzute la alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare 

de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei.” 

 

Deci, dacă după ce se obţine o hotărâre irevocabilă prin care conducătorul 

autorităţii/instituţiei publice a fost obligat la plata unei amenzi pentru neexecutarea 

hotărârii întemeiate pe Legea nr. 544/2001, acesta continuă să refuze executarea 

hotărârii, fapta sa constituie infracţiune, iar reclamantul poate formula o plângere 

penală, la parchet, pentru comiterea infracţiunii de refuz de executare a hotărârii 

judecătoreşti, prevăzută de art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 

 

2. Pentru daunele morale şi/sau materiale obţinute prin hotărârea irevocabilă 

pronunţată în temeiul Legii nr. 544/2001, executarea se face potrivit dreptului 

comun (obţinerea titlului executoriu şi trecerea la executarea silită, prin poprire sau 

prin urmărirea bunurilor mobile sau imobile; modalitatea de executare silită este la 

latitudinea creditorului - cel care a obţinut daunele - iar nu a debitorului). Aceeaşi 

procedură urmează a fi folosită şi pentru executarea cheltuielilor de judecată 

(onorariul avocatului etc.) 

 

E. Dispoziţii speciale privind presa 

 

Legea nr. 544/2001 cuprinde o secţiune prin care sunt reglementate raporturile cu 

presa. Este vorba despre 6 articole (art.15-20) din Capitolul II, Secţiunea a 2-a - 

Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile 

de interes public. Existenţa acestor dispoziţii cu caracter special, care, teoretic, 

prevăd anumite facilităţi pentru presă nu împiedică ziaristul de a folosi celelalte 

dispoziţii cu caracter general ale legii. De exemplu, dacă unui ziarist i se refuză 
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acreditarea de către o autoritate publică, el va putea solicita informaţiile de interes 

public de la acea autoritate „ca simplu cetăţean”, în temeiul art. 6 sau 8 din Legea 

nr. 544/2001. 

 

Precizăm că art. 8 alin. 5 din Legea nr. 544/2001 conţine o dispoziţie care priveşte 

în exclusivitate presa şi care, în mod logic, ar fi trebuit să se regăsească în secţiunea 

dedicată presei. Art. 8 alin. 5 din lege prevede că: „Informaţiile de interes public 

solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de 

regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.” Rezultă că regula constă în răspunsul pe 

loc, imediat, la solicitările de informaţii de interes public formulate verbal de presă. 

În lege se mai prevede obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a desemna un 

purtător de cuvânt, pentru a asigura accesul presei la informaţiile de interes public. 

 

De asemenea, legea prevede obligaţia autorităţilor publice de a organiza periodic, 

de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a 

informaţiilor de interes public, precum şi obligaţia de a răspunde, în cadrul acestor 

conferinţe, întrebărilor privitoare la orice informaţii de interes public. Autorităţile 

şi instituţiile publice au obligaţia de a informa în timp util presa asupra 

conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. 

Accesul presei la aceste conferinţe sau acţiuni publice nu poate fi interzis în nici un 

fel. Presa nu are obligaţia de a publica informaţiile furnizate de autorităţile sau de 

instituţiile publice. Deci, este pe deplin posibil ca un ziarist să asiste la o conferinţă 

de presă sau altă activitate publică ori să primească un comunicat şi să nu scrie 

nimic despre ele, dacă apreciază că informaţiile prezentate sunt nerelevante.  

 

În articolul 18 din lege este prevăzută acreditarea – fără discriminare – a „ziariştilor 

şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă”, ca obligaţie a „autorităţilor 

publice” şi, în consecinţă, ca un drept al ziariştilor. În realitate, în multe cazuri, 

acreditarea este tratată de autorităţile publice nu ca un drept, ci ca o obligaţie a 

ziariştilor, care depind de „bunăvoinţa” celor care acreditează. Subliniem că 

articolul 18 se referă doar la „autorităţile publice”, nu şi la instituţiile publice, ceea 

ce înseamnă ca în raporturile cu „instituţiile publice” (de exemplu: instituţii de 

învătământ, instituţii medicale, televiziunea publică, radioul public etc.) nu este 

nevoie de obţinerea unei acreditări. 
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Legea prevede că acreditarea se acordă la cerere, în termen de 2 zile de la 

înregistrarea acesteia. Din redactarea articolului 18 alineat 2 rezultă că termenul are 

ca limita minimă câteva minute şi limita maximă de 2 zile, ceea ce înseamnă că 

acreditarea se acordă pe loc sau în cel mult 2 zile. Considerăm că regula este că 

acreditarea trebuie acordată pe loc, în momentul depunerii cererii. 

 

Numai în cazuri excepţionale şi dacă nu este afectat dreptul ziaristului de acces la 

informaţiile de interes public, acreditarea ar putea fi acordată nu pe loc, ci în 

maximum 2 zile. Aceasta deoarece trebuie să se ţină cont de specificul activităţii de 

ziarist (informaţia este un bun perisabil). De exemplu, dacă acreditarea este 

solicitată în ziua în care se desfaşoară o activitate publică, iar ea este acordată abia 

după 2 zile, ziaristul – deşi prezent – este împiedicat de a asista la acea activitate. 

 

Singurul motiv pentru care acreditarea poate fi refuzată (sau retrasă) este săvârşirea 

de „fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice”. 

Legea prevede că acreditarea nu poate fi refuzată (sau retrasă) pentru „opiniile 

exprimate în presă de respectivul ziarist”, indiferent cât de critice, deranjante sau 

ofensatoare au fost acestea la adresa autorităţii publice. Legea face o distincţie clară 

între „fapte” şi „opinii”. 

 

Exprimarea unor opinii nu este supusă nici unei „sancţiuni”, ci doar săvârşirea de 

fapte care împiedică activitatea normală a autorităţii publice respective. Aceasta 

presupune că în urma unor acţiuni concrete desfăşurate de ziarist activitatea 

autorităţii a fost, practic, blocată. Cazuri de acest gen sunt, evident, cu totul 

excepţionale. Rezultă că dacă autoritatea publică nu face dovada că ziaristul 

respectiv a săvârşit „fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii 

autorităţii publice”, refuzul/retragerea acreditării nu au temei şi constituie o 

încălcare a    Legii nr. 544/2001. 

 

Refuzul/retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris. În mod logic, 

comunicarea trebuie să cuprindă şi motivele pentru care s-a dispus măsura 

respectivă (faptele ziaristului care au împiedicat desfăşurarea activităţii normale a 
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activităţii autorităţii publice). Refuzul/retragerea acreditării unui ziarist nu 

afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea unui alt ziarist. 

 

 

SECŢIUNEA III 

LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ (sinteză şi explicaţii) 

 

Această lege face parte, împreună cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, dintr-un sistem legislativ menit să consolideze 

societatea democratică, a cărei trăsătură caracteristică este dezbaterea liberă de către 

comunitate a tuturor chestiunilor de interes public. Participarea eficientă la 

dezbatere presupune o bună informare a publicului asupra chestiunilor aflate la 

ordinea zilei şi asupra mecanismului prin care se poate implica. 

 

Prin funcţionarea împreună a Legii nr. 52/2003 şi a Legii nr. 544/2001 se poate 

realiza o schimbare majoră de mentalitate în societate, prin redefinirea relaţiei 

dintre cetăţean, ca plătitor de taxe şi impozite, şi autoritatea publică, în calitate de 

gestionară şi utilizatoare a banului public. Schimbarea se va produce şi la nivelul 

autorităţilor şi la nivelul cetăţeanului: autorităţile urmează să treacă – proces dificil 

– de la opacitate la transparenţă, iar cetăţeanul de la neimplicare la participare 

efectivă la treburile comunităţii. 

 

Legea nr. 52/2003 urmăreşte realizarea deschiderii şi transparenţei în activitatea 

administrativă şi, prin acesta, sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei 

publice faţă de cetăţean, prin 2 căi: 

- atragerea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative 

- implicarea cetăţenilor în procesul de elaboarare a actelor normative, începand din 

chiar faza incipientă a acestui proces, respectiv, odată cu redactarea proiectelor de 

acte normative. 

 

Precizăm că, astfel cum rezultă şi din titlul legii, acest act normativ are ca obiect 

realizarea deschiderii şi transparenţei în activitatea administrativă, în administraţia 
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publică; deci, ea nu se aplică în activitatea legislativă (Parlamentul) sau 

judecătorească (instanţele de judecată). 

 

Legea atenţionează încă de la debut (art. 1) că stabileşte regulile procedurale 

minimale pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică. 

Acesta înseamnă că orice autoritate a administraţiei publice are deplină libertate de 

a stabili reguli proprii, mai largi, mai generoase decât cele prevăzute în lege, în 

materia transparenţei decizionale pentru a asigura creşterea deschiderii către 

cetăţeni şi stimularea într-un grad mai înalt a participării acestora în procesul de 

luare a deciziilor administrative şi în cel de elaborare a actelor normative. De 

asemenea, regulile procedurale prevăzute de Legea nr. 52/2003 pot fi preluate, ca 

bune practici, şi de alte autorităţi/instituţii publice dintre cele ce nu intră expres sub 

incidenţa acesteia. 

 

A. Autorităţile/instituţiile publice care au obligaţia aplicării Legii nr. 52/2003 

 

Din coroborarea art. 1 şi art. 4 din lege rezultă că intră sub incidenţa acesteia atât 

autorităţi ale administraţiei publice, centrale sau locale, alese sau numite, cât şi 

instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, după cum urmează: 

I. Autorităţile administraţiei publice centrale: 

1. Ministerele 

2. Alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a 

Ministerelor 

3. Serviciile publice descentralizate (în prezent, deconcentrate) ale ministerelor şi 

celorlalte organe centrale de specialitate 

4. Autorităţile administrative autonome 

II. Autorităţile administraţiei publice locale: 

1. Consiliile judeţene (includ şi preşedinţii acestora) 

2. Consiliile locale 

3. Primării 

4. Serviciile şi instituţiile publice de interes local sau judeţean 

 

Prezentăm în continuare principalele caracteristici ale acestor autorităţi. 
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I. Autorităţile administraţiei publice centrale: 

1. Ministerele 

 

Ministerele sunt definite în dreptul administrativ ca organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale (sunt constituite dintr-o sumă de servicii publice 

administrative create într-o ramură sau într-un domeniu de activitate); sunt 

organe centrale deoarece competenţa lor teritorială este la nivelul întregii ţări; sunt 

organe de specialitate deoarece competenţa lor materială este redusă la 

ramura/subramura/domeniul pentru care au fost înfiinţate şi care a determinat 

înfiinţarea lor. 

 

2. Alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului 

sau a Ministerelor 

 

Se află în subordinea Guvernului „mini-ministere”; ca şi ministerele, sunt tot 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sunt create tot la nivel de 

ramură sau domeniu de servicii publice administrative, doar că s-a apreciat că 

pentru conducerea centrală a acelei ramuri sau acelui domeniu nu este necesar să se 

organizeze un minister. Din această categorie fac parte: secretariate (exemplu: 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989); 

administraţii (exemplu: Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat); agenţii 

(exemplu: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; Agenţia Nucleară; 

Agenţia Română pentru Investiţii Străine; Agenţia Naţională pentru Sport; 

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale; Agenţia Naţională pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie; Agenţia Naţională Anti-Doping; 

Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială); autorităţi 

(exemplu: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) ; autorităţi 

naţionale (exemplu: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie; Autoritatea 
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Naţională pentru Persoanele cu Handicap; Autoritatea Naţională pentru Tineret; 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizţiilor 

Publice; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor; Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii si 

Tehnologia Informaţiei; Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei; Autoritatea Naţională pentru Resurse Minerale); comisii (exemplu: 

Comisia Naţională de Prognoză; Comisia Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare); direcţii (exemplu: Direcţia Generală a Vămilor); institute 

(exemplu: Institutul Naţional de Statistică; Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului); inspectorate (exemplu: Inspectoratul General pentru Comunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei; Inspectoratul de Stat in Construcţii); oficii (exemplu:. 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor; Oficiul Central de Stat pentru 

Probleme Speciale; Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; 

Oficiul Român pentru Adopţii; Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Spălării Banilor; Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci). 

 

Se află în subordinea ministerelor organe centrale de specialitate: 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE: Agenţia Naţională de Control al 

Exporturilor, Comisia Fulbright; 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR: Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, Agenţia 

Română pentru Conservarea Energiei;  

MINISTERUL JUSTIŢIEI: Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului;  

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE: Oficiul Naţional pentru Cultul 

Eroilor; MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR: Institutul de Memorie 

Culturală, Biblioteca Naţională;  

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI: 

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii, Inspectoratul 

General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti;  MINISTERUL 

INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE: 
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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de 

Administraţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române;  

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE: Agenţia 

Domeniilor Statului, Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, 

Institutul de Bioresurse Alimentare, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie, Agenţia SAPARD, Agenţia Naţională de Consultanţă 

Agricolă, Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, Oficiul Naţional al 

Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte Produse Vitivinicole;  

MINISTERUL TRANSPORTURILOR: Autoritatea Navală Română, 

Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

în Turism, Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, Autoritatea 

Feroviară Română, Autoritatea Rutieră Română;  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI: Agenţia 

Spaţială Română, Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate;  

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE: Garda 

Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

Precizăm că structura şi denumirea ministerelor şi a organelor centrale de 

specialitate, precum şi conţinutul raporturilor de subordonare, se află într-o 

continuă schimbare, a cărei evidenţă este greu de ţinut chiar şi de către Guvern (de 

exemplu, pe site-ul Guvernului, neactualizat în acelaşi ritm cu efervescenţa 

modificărilor operate în structura administraţiei, coexistă fostul Minister al 

Administraţiei şi Internelor cu actualul Minister al Internelor şi Reformei 

Administrative; este încă prezent un minister desfiinţat între timp, respectiv 

Ministerul Integrării Europene). De aceea, exemplele pe care le-am prezentat mai 

sus au caracter orientativ. 

 

3. Serviciile publice descentralizate (în prezent, deconcentrate) ale 

ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate 

 

După revizuirea Constituţiei, din 2003, în art. 120 alin. 1 a fost introdus 

principiul „deconcentrării serviciilor publice.” În studiile de drept administrativ s-

a precizat că există deosebiri între „descentralizare” şi „deconcentrare”. 
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Descentralizarea presupune că autorităţile locale (alese prin vot direct) nu mai 

sunt subordonate ierarhic celor centrale şi doar lor le revine sarcina rezolvării 

problemelor locale; actele lor, chiar şi cele nelegale, nu mai pot fi anulate de 

autorităţile centrale, ci doar de către instanţa de judecată (putere dintr-o altă sferă 

decât cea administrativă). Aceasta presupune personalitate juridică şi un 

patrimoniu propriu al unităţilor administrativ-teritoriale, distinct de cel al 

statului. Principiile, regulile şi cadrul instituţional privind descentralizarea sunt 

reglementate prin Legea nr. 195/2006, legea-cadru a descentralizării. 

Deconcentrarea nu are în vedere autorităţile locale alese, ci serviciile publice ale 

ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate ale administraţiei (mini-

ministere). Deconcentrarea este o „slabă” şi incompletă descentralizare; poate fi 

asemănată şi cu o centralizare atenuată, „diluată”. În cazul deconcentrării 

autoritatea administrativă locală (serviciul public deconcentrat) nu este aleasă pe 

plan local, ci numită „de la centru” şi face parte integrantă din sistemul ierarhic 

central. Ea va lua decizii pentru rezolvarea problemelor locale fără a mai consulta 

în prealabil centrul (aceasta este apropierea de descentralizare), însă aceste decizii 

sale sunt supuse controlului ierarhic şi vor putea fi anulate de autoritatea centrală. 

Organizatoric, serviciile deconcentrate sunt incorporate în structura ministerelor, 

dar îşi desfăşoară activitatea şi rezolvă probleme nu la centru, ci într-o unitate 

administrativ-teritorială. În linii mari, aceste servicii deconcentrate se regăsesc la 

nivelul judeţelor, sub forma direcţiilor judeţene, inspectoratelor judeţene, oficiilor 

judeţene. Spre exemplu, Direcţiile generale ale finanţelor publice din judeţe şi 

municipiul Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului 

Economiei şi Finanţelor; Inspectoratele şcolare judeţene şi din municipiul 

Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării 

şi Tineretului; Inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi din municipiul 

Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei şi 
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Egalităţii de Şanse; Direcţiile de sănătate publică judeţene şi din municipiul 

Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii Publice; 

Direcţiile generale pentru agricultură judeţene şi din municipiul Bucureşti sunt 

servicii publice deconcentrate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Direcţiile judeţene de statistică şi Direcţia generală de statistică a municipului 

Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Institutului Naţional de Statistică 

(un „mini-minister” aflat în subordinea Guvernului); Oficiile pentru protecţia 

consumatorului judeţene şi din municipiul Bucureşti sunt servicii publice 

deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (alt 

„mini-minister” aflat în subordinea Guvernului). 

 

4. Autorităţile administrative autonome 

 

Autorităţile administrative autonome sunt tot organe centrale de specialitate ale 

administraţiei publice, prevăzute în art. 116 alin. 2 din Constituţie. Ele 

funcţionează independent (autonom) şi nu se subordonează unor organe 

administrative ierarhic superioare; de regulă, prezintă rapoarte de activitate unor 

organe din afara sistemului administrativ (de exemplu, Parlamentului). În 

general, sunt organe de stat greu de încadrat în vreo categorie anume; dar, 

întrucât, prin atribuţiile lor nu pot fi încadrate nici în categoria organelor 

legislative şi nici în aceea a instanţelor judecătoreşti, trebuie să fie încadrate, cu tot 

specificul lor, în categoria organelor executive/adminstrative, deoarece întreaga lor 

activitate se desfăşoară pe baza legii şi în vederea executării legii Exemple: Banca 

Naţională a României (emite şi reglementări cu caracter normativ),.Consiliul 

Concurenţei (emite regulamente şi instrucţiuni; este înfiinţat prin Legea nr. 

21/1996 a concurenţei), Consiliul Naţional al Audiovizualului, Serviciul Român 

de Informaţii (SRI), Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Avocatul Poporului, 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Comisia 

Naţională a Valorilor Mobiliare, Consiliul Economic şi Social, Curtea 

Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

(CSAT). 
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II. Autorităţile administraţiei publice locale: 

1. Consiliile judeţene (includ şi preşedinţii acestora) 

 

Sunt reglementate prin Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale. 

Coordonează activitatea consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi municipale, în 

vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. În exercitarea 

atribuţiilor, adoptă hotărâri, care pot avea caracter normativ sau individual (de 

exemplu, pentru înfiinţarea unui serviciu public subordonat). Preşedintele 

consiliului judeţean, ales prin vot direct, reprezintă consiliul judeţean în 

raporturile cu terţii. Preşedintele consiliului judeţean poate emite, la rândul sau, 

dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Hotărârile cu caracter normativ 

ale consiliului sau ale preşedintelui devin obligatorii şi produc efecte de la data 

aducerii lor la cunoştinţa publică. Potrivit art. 8 alin. 1 din Ordonanţa nr. 

75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 534/2003, consiliile judeţene şi locale vor stabili, 

printr-o hotărâre, procedura şi modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a 

hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ. Ca principiu, în art. 5 alin. 1 din 

Ordonanţă nr. 75/2001 se menţionează că actele cu caracter normativ ale 

autorităţilor publice locale, inclusiv ale serviciilor publice deconcentrate, se publică 

în monitorul oficial al judeţului şi al municipiului Bucureşti.  

 

2. Consiliile locale 

Sunt reglementate prin Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale. Se 

înfiinţează la nivelul comunei, oraşului, municipiului. Adoptă hotărâri, cu 

caracter normativ sau individual. Alege dintre membrii săi un preşedinte de 

şedinţă, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului local 

şi va semna hotărârile adoptate de consiliu. Preşedintele de şedinţă nu poate emite 

dispoziţii. Hotărârile cu caracter normativ ale consiliului devin obligatorii şi 

produc efecte de la data aduceri lor la cunoştinţă publică. Şi în acest caz sunt 

valabile precizările făcute mai sus, cu privire la aplicarea Ordonanţei nr. 

75/2003. 
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Se observă că din enumerarea limitativă de la art. 4 din lege lipsesc: Guvernul 

(organ central al administraţiei publice, potrivit art. 111 alin. 1 din Constituţie) şi 

prefectul (organ al administraţiei publice locale, reprezentând Guvernul în teritoriu; 

potrivit art. 32-33 din Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, poate 

emite şi ordine cu caracter normativ). Consecinţa este că legea nu li se aplică şi 

acestora; dar, nimic nu îi împiedică pe cei „excluşi” să preia, ca bune practici, 

regulile de procedură prevăzute de Legea nr. 52/2003. 

 

3. Primării 

 

Primăriile sunt autorităţi administrative locale alese, la nivel de comună, oraş, 

municipiu, reglementate prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. 

Primarul poate emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Cele 

normative devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa publică; trebuie de 

asemenea respectate condiţiile de publicitate prevăzute de Ordonanţa nr. 75/2003. 

 

4. Serviciile şi instituţiile publice de interes local sau judeţean 

 

Sunt reglementate tot prin Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale. 

Sunt înfiinţate de consiliile locale (comunale, orăşeneşti, municipale) sau judeţene 

în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale. 

Exemplu: serviciul de stare civilă, de salubrizare, de transport public local; 

instituţii publice de interes local: social-culturale (bibliotecă, azil, casa de 

cultură/club), sanitare (dispensar); serviciile publice comunitare pentru cadastru şi 

agricultură (reglementate prin Ordonanţa nr. 13/2001, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 39/2002); serviciile publice comunitare pentru evidenţa 

persoanelor constituite la nivel de comune, oraşe, municipii în cadrul aparatului 

propriu al consiliilor locale (reglementate prin Ordonanţa nr. 84/2001, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 372/2002); serviciile publice comunitare pentru 

situaţii de urgenţă (reglementate prin Ordonanţa nr. 88/2001, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 363/2002). 
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B. Domeniul de aplicare a Legii nr. 52/2003 

 

1. procesul de luare a deciziilor administrative de către autorităţile administrative 

cărora li se aplică Legea nr. 52/2003 (definit, în art. 3 lit. b din lege, ca proces 

deliberativ desfăşurat de autorităţile publice); 

2. procesul de elaborare a actelor normative de către autorităţile administrative 

cărora li se aplică Legea nr. 52/2003 (definit, în art. 3 lit. c din lege, ca proces de 

redactare a unui proiect de act normativ). Este vorba doar despre elaborarea actelor 

administrative normative, nu şi a celor cu caracter individual. Actele normative sunt 

cele care au aplicabilitate generală, produc efecte “pentru toţi”, deci cu caracter 

general şi impersonal (art. 3 lit. a din lege). 

 

C. Excepţiile de la aplicarea Legii nr. 52/2003 

 

1. Elaborarea actelor administrative individuale 

2. Procesele de elaborare a actelor normative şi şedinţele în care sunt prezentate: 

- informaţii clasificate privind apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea 

publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările 

autorităţilor 

- informaţii a căror publicitate aduce atingere principiului concurenţei loiale şi care 

privesc valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor 

comerciale sau financiare (o excepţie similară există şi în cadrul Legii nr. 544/2001, 

motiv pentru care sunt valabile dezvoltările făcute cu ocazia comentariilor la acea 

lege). 

- informaţii cu privire la datele personale (o excepţie similară există şi în cadrul 

Legii nr. 544/2001, motiv pentru care sunt valabile dezvoltările făcute cu ocazia 

comentariilor la acea lege). 

3. În situaţii excepţionale, care impun adoptarea de soluţii imediate, în vederea 

evitării unei grave atingeri aduse interesului public, actele normative se supun 

adoptării în procedura de urgenţă, ceea ce exclude procedura de punere în 

dezbatere publica (art. 6 alin. 9 din lege). 

 

În practică, instanţele au considerat că alinierea legislaţiei interne la cea comunitară 

constituie o situaţie excepţională care justifică elaborarea actelor normative fără 
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respectarea legii transparenţei; soluţie discutabilă, întrucât standardele europene 

impun ca adoptarea actelor normative să se facă în condiţiile respectării legii 

transparenţei. 

 

D. Participarea la elaborarea actelor normative 

 

Au dreptul să participe atât cetăţenii (individual), cât şi formele asociative 

(asociaţiile legal constituite: orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice 

grup asociativ de reprezentare civică – art. 3 lit. f din lege). Pentru elaborarea 

fiecărui act normativ, autoritatea administrativă trebuie să publice un anunţ, cu cel 

puţin 30 zile înainte de analiza/avizarea/adoptarea sa de către acea autoritate. 

Anunţul se publică, simultan: 

-pe site-ul propriu 

-prin afişare la sediu, dar într-un spaţiu accesibil publicului 

 

De asemenea, se transmite către mass-media. La cererea scrisă a persoanelor 

interesate, proiectul de act normativ se va transmite şi acestora. Anunţul trebuie sa 

cuprindă: 

- nota de fundamentare/expunerea de motive/referatul de aprobare (în funcţie de 

gradul actului normativ: proiect de lege, de hotărâre de Guvern, de ordin, de 

regulament, de instrucţiuni, norme etc) 

- textul complet al proiectului de act normativ (deci şi al eventualelor anexe, 

întrucât acestea fac parte integrantă din acel act) 

- termenul limită, locul şi modalitatea de trimitere în scris de propuneri, sugestii, 

opinii. La stabilirea termenului limită se va avea în vedere necesitatea existenţei 

unei perioade de cel puţin 10 zile de la publicarea anunţului pentru a primi în scris 

propuneri, sugestii, opinii cu privire la actul normativ suspus dezbaterii publice (art. 

6 alin. 4 din lege). 

 

O asociaţie legal constituită (sau o altă autoritate publică) poate cere în scris 

organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ. 

Solicitarea scrisă pentru organizarea unei astfel de întâlniri obligă autoritatea 

publică să o organizeze, în raport de dispoziţiile exprese ale art. 6 alin. 7 din lege. 

Întâlnirea trebuie să se desfăşoare într-un termen de “10 zile de la publicarea datei 
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şi locului unde urmează să fie organizate” (art. 6 alin. 8 din lege). Redactarea nu 

este tocmai fericită, întrucât nu este clar de ce dacă este publicată o dată de 

organizare a dezbaterii, ea nu are loc la acea dată, ci în termen de 10 zile de la acea 

dată. 

 

Proiectul de act normativ nu se va transmite spre analiză si avizare autorităţii 

administrative decât după definitivarea sa pe baza observaţiilor şi propunerilor 

formulate în scris şi/sau cu ocazia dezbaterii publice. Aceste observaţii şi propuneri 

având caracter de recomandare, nu este obligatoriu ca proiectul de act normativ să 

le înglobeze, însă ele trebuie analizate de autoritatea administrativă înainte de 

definitivarea proiectului. 

 

E. Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 

Şi în acest caz, au dreptul să participe atât cetăţenii (individual), cât şi asociaţiile 

legal constituite. Legea prevede ca participarea la procesul de luare a deciziilor se 

realizează prin participarea la şedinţele publice organizate de autorităţile publice (a 

nu se confunda cu dezbaterile publice ale unui proiect de act normativ; şedinţele 

publice se organizează, din oficiu, de autorităţile publice; dezbaterile publice se 

organizează numai la cererea scrisă a unei asociaţii legal constituite sau a altei 

autorităţi publice). Sedinţele publice trebuie anunţate public cu cel puţin 3 zile 

înainte de data desfăşurarii. Anunţul trebuie să cuprindă: 

- data şi ora la care se va desfaşura şedinţa publică 

- locul în care se va desfăşura şedinţa publică 

- ordinea de zi a şedinţei 

 

Publicitatea anunţului se realizează în aceleaşi condiţii ca şi pentru anunţul privind 

dezbaterea proiectului unui act normativ. 

 

Participantul la şedinţă poate lua cuvântul pentru a se exprima cu privire la 

problemele aflate pe ordinea de zi (i se dă cuvântul de către cel ce prezidează 

şedinţa; trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii 

publice; dacă nu respectă regulamentul, va fi atenţionat şi, în cele din urmă, poate fi 

chiar evacuat din sală prin dispoziţia preşedintelui de şedinţă – art. 15 din lege). 
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Punctele de vedere exprimate au valoare de recomandare, adoptarea deciziilor 

administrative fiind atributul exclusiv al autorităţii publice (art. 9 din lege). Pentru 

fiecare şedinţă publică se va întocmi, obligatoriu (art. 11 alin. 1 din lege) o minută 

(un „rezumat” al şedinţei) care trebuie să conţină (art. 3 lit. g, art. 10 din lege): 

- rezumatul punctelor de vedere exprimate de participanţi 

- rezultatul dezbaterilor 

- votul fiecărui membru (cu excepţia cazului când s-a hotărât vot secret) 

 

Fiecare minută trebuie afişată la sediul autorităţii publice şi publicată pe site-ul 

propriu (art. 10 din lege). De asemenea, minuta va fi şi arhivată de respectiva 

autoritate publică (art. 11 alin. 1 din lege).  

 

Şedinţele publice pot fi înregistrate, atunci când autoritatea publică apreciză ca 

necesar. Înregistrările şedinţelor vor fi făcute publice, în condiţiile Legii nr. 

544/2001, cu excepţia dezbaterilor publice privind proiectele de acte normative 

(prevedere expresă a art. 11 alin. 2 din lege). 

 

F. Raportul anual privind transparenţa decizională 

 

Autorităţile publice care intră sub incidenţa Legii nr. 52/2003 sunt obligate să 

întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care 

va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

a) numărul total al recomandărilor primite; 

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în 

conţinutul deciziilor luate; 

c) numărul participanţilor la şedinţele publice; 

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

normative; 

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei legi; 

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale 

acestora; 

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului. 
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Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public pe site-ul propriu, 

prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare 

în şedinţă publică. 

 

G. Căi de atac  

a) Sesizarea disciplinară 

 

Funcţionarul din cadrul autorităţii publice care, din motive contrare legii, nu 

permite accesul persoanelor la şedinţele publice sau împiedică implicarea 

persoanelor interesate în procesul de elaborare a actelor normative de interes public, 

săvârşeşte o abatere disciplinară, care se sancţionează potrivit Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici. Pentru declanşarea procedurii disciplinare, 

este necesar ca persoana lezată să adreseze conducătorului autorităţii publice din 

care face parte respectivul funcţionar o sesizare în acest sens. 

 

b) Plângerea în instanţă 

 

Dacă o persoană consideră că drepturile sale prevăzute în Legea nr. 52/2003 i-au 

fost vătămate prin conduita autorităţii publice, ea poate face plângere la instanţa de 

contencios adminstrativ (tribunalul – dacă plângerea este îndreptată împotriva unei 

autorităţi publice locale; curtea de apel - dacă plângerea este îndreptată împotriva 

unei autorităţi publice centrale), în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul adminstrativ. Petentul poate solicita dispunerea măsurilor necesare 

pentru repararea vătămării suferite, inclusiv obligarea autorităţii la plata daunelor 

morale şi/sau materiale. 

 

Înainte de a se adresa instanţei de contencios adminstrativ, petentul trebuie să se 

adreseze cu o plângere prealabilă autorităţii publice respective, în termen de 30 zile 

de la data vătămării dreptului sau; plângerea prealabilă va trebui soluţionată în 30 

de zile de la data înregistrării. Plângerea poate fi introdusă la instanţă în termen de 

6 luni calculat de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data 

expirării termenului de 30 zile în care acea plângere prealabilă trebuia soluţionată. 

Petentul se poate adresa, la alegere, instanţei de la domiciliul sau de la sediul 

autoritaţii publice pârâte. Plângerea este scutită de taxa de timbru şi se judecă în 
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procedura de urgenţă. Hotărârea primei instanţe poate fi atacată cu recurs, în 15 

zile de la comunicare; recursul se motivează în acelaşi termen şi se depune la prima 

instanţă, sub sancţiunea nulităţii; recursul este scutit de taxa de timbru şi se judecă 

în procedură de urgenţă. 

 

H. Observaţie 

 

Era de preferat ca Legea nr. 52/2003 să conţină o dispoziţie expresă care să prevadă 

sancţiunea nulităţii absolute pentru orice act normativ adoptat sau, după caz, orice 

decizie adoptată cu încălcarea prevederilor legii transparenţei decizionale. O astfel 

de prevedere ar constitui o garanţie deosebit de eficientă pentru respectarea 

întocmai a dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 de către autorităţile administrative. 

 

SECŢIUNEA IV 

ORDONANŢA de GUVERN nr. 27/2002  privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor (sinteză şi explicaţii) 

 

Ca şi în cazul legii privind liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 

544/2001), Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor prevede condiţiile şi procedura de exercitare a unui drept garantat în 

Constituţie, în speţă, dreptul de petiţionare. 

 

Art. 51 din Constituţia revizuită în 2003 (fostul art. 47 din Constituţia din 1991) 

are următorul conţinut: 

„(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate 

numai în numele semnatarilor. 

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele 

colectivelor pe care le reprezintă. 

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. 

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în 

condiţiile stabilite potrivit legii.” 

 

După cum se poate observa, ordonanţa a intervenit cu o întârziere de peste 10 ani, 

în raport de data la care dreptul de petiţionare a fost prevăzut în Constituţie. 
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Până la reglementarea din anul 2002, a existat o “zonă gri” în această materie, 

întrucât vechea lege a petiţiilor, din regimul trecut, respectiv Legea nr. 1/1978 

privind activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor 

oamenilor muncii, nu a fost abrogată expres decât prin Legea nr. 7/1998, ocazie cu 

care care s-a constatat că Legea nr. 1/1978 era în contradicţie cu Constituţia din 

1991. Cu alte cuvinte, deşi a fost abrogată expres abia în 1998, Legea nr. 1/1978 nu 

ar fi trebuit aplicată din 1991. 

 

În perioada 1998 – 2002 nu a existat o reglementare a exercitării dreptului la 

petiţionare, astfel că fiecare autoritate/instituţie publică putea stabili reguli şi 

proceduri proprii, dar fără a încălca prevederile şi garanţiile constituţionale 

existente. Din 2002, s-a „intrat în normal” din punct de vedere al reglementării 

unitare a dreptului de petiţionare. Deşi au trecut circa 10 ani de la adoptarea 

ordonanţei şi legii de aprobare, din anul 2002 nu au intervenit modificări 

legislative, ceea ce denotă mai mult lipsa de preocupare pentru perfecţionarea 

cadrului legal pentru exercitarea dreptului cetăţenesc de petiţionare şi mai puţin 

caracterul perfect al reglementării din 2002. 

 

Potrivit ordonanţei, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o 

organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale şi locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de 

interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome (denumite în generic, în 

ordonanţă, autorităţi şi instituţii publice). Noţiunea de autorităţi/instituţii publice 

nu include Parlamentul şi Preşedintele României, întrucât, potrivit ordonanţei, 

aceste două autorităţi adoptă/emit reglementări proprii privind modul de 

soluţionare a petiţiilor ce le sunt adresate. 

 

Prin petiţie se valorifică un drept sau un interes personal (direct legat de autorul 

petiţiei) ori se aduce la cunoştinţă autorităţii/instituţiei publice existenţa unei 

probleme de ordin general. În cazul în care petiţia nu vizează direct un interes 

personal, ci obţinerea de informaţii cu caracter general, ce privesc sau rezultă din 

activitatea unei autorităţi/instituţii publice, solicitantul va trebui să urmeze 



 

 

Ca cetăţean, ai drepturi !  

Legea te susţine! Învaţă să o foloseşti!

45 

procedura specială prevazută de Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

 

Compartimentul pentru relaţii cu publicul din cadrul autorităţii/instituţiei publice 

primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expediază 

răspunsurile către petiţionari. Petiţiile sunt înregistrate şi evidenţiate separat de 

cererile întemeiate pe Legea nr. 544/2001. Ordonanţa prevede răspunderea directă 

a conducătorilor autorităţilor/instituţiilor publice pentru buna organizare şi 

desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor. De 

asemenea, ordonanţa prevede aceeaşi răspundere directă a conducătorilor şi pentru 

legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal. Menţionarea expresă 

a „răspunderii directe” semnifică importanţa pe care a dorit să o acorde legiuitorul 

activităţii de rezolvare a petiţiilor. 

 

În cazul în care o petiţie este adresată greşit (unei alte autorităţi/insitituţii publice 

decât cea competentă, potrivit legii, să rezolve problema sesizată) ea va fi 

redirecţionată, în termen de 5 zile de la înregistrare, de către autoritatea/instituţia 

care a primit-o şi care va proceda şi la înştiinţarea petiţionarului despre aceasta. 

Pentru ca o petiţie să fie „valabilă”, să fie luată în seamă de autorităţi, trebuie 

obligatoriu să fie semnată de petiţionar şi să conţină datele de identificare ale 

petiţionarului (nume, domiciliu). În lipsa acestora, petiţia nu se ia în considerare şi 

se clasează. 

 

În termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, autoritatea/instituţia publică 

trebuie sa comunice petiţionarului un răspuns, favorabil sau nefavorabil. Termenul 

de 30 zile poate fi prelungit cu 15 zile, deci poate ajunge la 45 de zile, în situaţia în 

care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită; prelungirea 

poate fi acordată numai de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. 

Răspunsul trebuie semnat de către conducătorul autorităţii/instituţiei publice ori de 

persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a 

soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al 

soluţiei adoptate. 
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Pentru evitarea „abuzului” în exercitarea dreptului de petiţionare, în cazul în care 

un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, 

sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un 

singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite. Dacă după 

trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o 

autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se 

clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că  s-a răspuns. 

 

Ordonanţa prevede doar sancţiuni disciplinare pentru încălcarea dreptului la 

petiţionare. Astfel, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 

prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după 

caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte: 

- nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor; 

- intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal; 

- primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie 

înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate. 

 

Ordonanţa prevede obligaţia compartimentului pentru relaţii cu publicul din cadrul 

fiecărei autorităţi/instituţii publice să întocmească, semestrial, un raport de 

activitate privind soluţionarea petiţiilor. Acest raport va sta la baza analizei 

activităţii proprii de soluţionare a petiţiilor, ce trebuie efectuată, tot semestrial, de 

către autorităţile/instituţiile publice. Raportul semestrial de activitate privind 

soluţionarea petiţiilor trebuie sa fie accesibil publicului, întrucât priveşte/rezultă din 

activitatea autorităţii/instituţiei publice, deci constituie o informaţie de interes 

public în sensul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 

public. Dacă autoritatea/instituţia nu face public acest raport, el poate fi solicitat şi 

obţinut, de către orice persoană, în baza Legii nr. 544/2001. 

 

În ce priveşte modalitatea se soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului, art. 

183 – 187 din Regulamentul Camerei Deputaţilor prevăd: 
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Art. 183. - (1) Oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii Camerei Deputaţilor.

(2) Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul 

petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari. 

Art. 184. - Petiţiile se înscriu într-un registru, în ordinea primirii, consemnându-

se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul petiţionarului şi obiectul 

cererii. Forma electronică a registrului va fi prezentată pe site-ul Camerei 

Deputaţilor. 

Art. 185. - (1) Petiţiile înregistrate se transmit Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi altor comisii permanente, spre dezbatere şi 

soluţionare. 

(2) Oricare membru al Camerei poate lua cunoştinţă de conţinutul unei petiţii, 

adresându-se în acest sens preşedintelui comisiei sesizate. 

Art. 186. - (1) Comisia sesizată va decide, în termen de cel mult 10 zile, dacă va 

trimite petiţia unei autorităţi publice competente sau o va clasa. 

(2) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată. 

Art. 187. - (1) Semestrial Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii prezintă Biroului permanent şi apoi Camerei, la începutul fiecărei 

sesiuni, un raport asupra petiţiilor primite şi asupra modului de soluţionare a 

acestora. 

(2) În raport se vor face menţiuni cu privire la soluţiile date de autorităţile publice 

la petiţiile care le-au fost trimise spre soluţionare. 

(3) Autorităţile publice care au primit petiţii spre soluţionare sunt obligate să 

transmită comisiei soluţiile adoptate, în termen de cel mult o lună de la primirea 

petiţiei 

 

De asemenea, art. 164 – 167 din Regulamentul Senatului prevăd: 

 

„Art. 164. - Oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii Senatului. Petiţiile vor fi 

prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul petiţionarului sau al unuia 

dintre petiţionari. 
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Soluţionarea petiţiilor adresate Preşedintelui României se face în conformitate cu 

Normele privind procedura de soluţionare a petiţiilor adresate Preşedintelui 

României, emise în baza Legii nr. 233/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, norme 

cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al Administraţiei Prezidenţiale. 

 

În esenţă, petiţiile sunt primite şi gestionate de Compartimentul Probleme 

Cetăţeneşti din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, care trebuie să răspundă 

petentului în termen de 45 de zile de la primire. Acelaşi compartiment se ocupa şi de 

organizarea şi asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, cu excepţia dispoziţiilor speciale 

privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public.

Art. 165. - Petiţiile se înscriu în registrul general al Senatului, în ordinea 

primirii, consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul 

petiţionarului şi obiectul cererii. 

Art. 166. - (1) Petiţiile înregistrate se repartizează spre soluţionare de către unul 

dintre vicepreşedinţii Senatului, desemnat de preşedinte, comisiei permanente 

competente, potrivit obiectului petiţiei, ori senatorilor cărora le-au fost adresate 

personal. 

(2) Orice membru al Senatului poate lua cunoştinţă de conţinutul unei petiţii, 

adresându-se în acest scop preşedintelui comisiei căreia i-a fost repartizată. 

(3) Senatorul căruia îi sunt adresate petiţii le va transmite spre soluţionare 

autorităţilor publice competente. 

Art. 167. - (1) Comisia va decide care sunt petiţiile a căror rezolvare nu suferă 

amânare, sesizând de îndată autorităţile publice competente, în vederea 

soluţionării lor. Pentru celelalte petiţii comisia va decide, în cel mult 10 zile de la 

înregistrarea lor, dacă le va trimite unei autorităţi publice competente ori le va 

clasa. În cazuri deosebite problema ce face obiectul petiţiei se prezintă Senatului. 

(2) Autorităţile publice sesizate au obligaţia să informeze Senatul, în scris, în 

termen de cel mult 30 de zile, despre soluţia adoptată. 

(3) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată.”
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Anexa 1. broşura informativă pentru elevii de liceu  
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Anexa 2. ghidul de acţiune pentru organizaţiile neguvernamentale 
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Anexa 3 

PLAN DE LECŢIE  

Drepturile cetăţenilor în ce priveşte transparenţa autorităţilor 

 

• CLASA :  a XI-a şi a XII-a  

• LOCUL DE DESFĂŞURARE : sala de clasa, 

• STRATEGIA DIDACTICĂ :  

- metode : conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

- bibliografie :  

o Legea nr. 544 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public 

o Legea nr. 52 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 

o Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor 

 

• OBIECTIVUL GENERAL : Informarea elevilor cu privire la drepturile 

lor cetăţeneşti şi la modalităţile în care pot folosi instrumentele legale în 

scopul transparentizării şi responsabilizării autorităţilor publice 

• OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ : 

- 1.1.să cunoască utilitatea celor trei legi şi tipurile de instituţii care 

se supun celor trei acte normative 

- 1.2 să exerseze modalităţi practice de exercitare a drepturilor 

cetăţeneşti 
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Anexa 4. 

 

ACORD DE  PARTENERIAT 

Incheiat azi, data 

 

 

Partile acordului 

 

I.1. Numele asociatiei, adresa, numele reprezentantului, pe de o parte 

 

Şi 

 

I.2. Inspectoratul Şcolar Judeţean, adresa, numele reprezentantului, pe de altă 

parte 

 

Scopul acordului de parteneriat 

 

II.1. Scopul acordului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării dintre 

părţi în vederea derulării proiectului “Organizaţii neguvernamentale de tineret mai 

implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”, cu sprijinul 

financiar al Uniunii Europene prin programul Facilitatea de Tranziţie 

2007/19343.01.11- Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva 

corupţiei. 

 

II.2. Obiectivul parteneriatului este: 

1.  Facilitarea accesului reprezentanţilor asociaţiei în liceele din nume judeţul 

pentru a susţine lecţii de dirigenţie pentru elevii din ciclul II de liceu pe tema 

instrumentelor legale prin care drepturile cetăţeneşti pot fi exercitate în sensul 

transparentizării şi responsabilizării autorităţilor. Concret este vorba despre: Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi de Ordonanţa 

nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.  
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II.3. Activitatea principală a proiectului este: 

1. Susţinerea unor lecţii la orele de dirigenţie in liceele din nume judeţul pe tema 

drepturilor cetăţeneşti şi a transparenţei şi responsabilităţii administraţiei. 

 

Durata parteneriatului 

 

III.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada anului calendaristic 

2010. 

III.2. În cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile 

pot conveni prelungirea acestui acord. 

 

Obligaţiile şi drepturile părţilor 

 

IV.1. Nume Asociaţia se obligă: 

să asigure realizarea sesiunilor de training pe problematica specifică proiectului; 

să asigure logistica necesară desfăşurării activităţilor incluse în proiect; 

să faciliteze accesul Inspectoratului Şcolar Judeţean nume judeţul la informaţiile 

necesare desfăşurării proiectului derulat în parteneriat; 

să permită participarea reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar al Judeţului nume 

judeţul la toate activităţile proiectului derulat în parteneriat. 

să furnizeze informaţii privind persoanele care vor intra in scoli si care vor participa 

la desfăşurarea activităţilor; 

să informeze cadrele didactice şi elevii cu privire la conţinutul proiectului educativ 

in care vor fi cuprinşi 

să informeze periodic (de preferinţă săptămânal) reprezentanţii Inspectoratului 

Şcolar Judeţean nume judeţul cu privire la derularea proiectului, a neregulilor si 

rezultatelor ce apar pe parcurs, precum si a modului de evaluare a proiectului; 

să nu solicite contribuţii financiare elevilor implicaţi în proiect; 

 

IV.2  Obligaţiile  nume asociaţiei se constituie în drepturi ale Inspectoratului 

Şcolar Judeţean nume judeţul. 

 

IV.3. Inspectoratul Şcolar Judeţean nume judeţul se obligă: 
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să faciliteze accesul în unităţile şcolare selectate de comun acord cu  nume Asociaţia 

de pe raza judeţului nume judeţul,  în vederea desfăşurării tuturor activităţilor 

necesitate de buna derulare a proiectului în parteneriat 

să permită şi să faciliteze participarea cadrelor didactice şi elevilor la  desfăşurarea 

tuturor activităţilor necesitate de atingerea obiectivelor acordului de parteneriat, 

conform legii; 

să faciliteze obţinerea informaţiilor necesare legate de desfăşurarea proiectului. 

 

 IV.3 Obligaţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean nume judeţul se constituie în 

drepturi ale nume asociaţie. 

 

IV.4. Obligaţii comune ale asociaţie şi Inspectoratului Şcolar Judeţean nume judeţ : 

să sprijine promovarea proiectului cu scopul şi obiectivele sale în instituţiile şcolare 

selectate din Judeţul nume judeţ; 

să promoveze parteneriatul şi proiectul cu scopurile şi obiectivele sale în mass-

media; 

să faciliteze accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea 

proiectului derulat în parteneriat. 

 

Încetarea acordului de parteneriat 

 

V.1. Prezentul acord de parteneriat încetează prin: 

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat 

prelungirea lui; 

în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de 

către una dintre părţi; cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în 

scris nerespectarea obligaţiilor acceptate prin semnarea prezentului acord şi să 

solicite remedierea situaţiei create; în cazul în care partea notificată persistă în 

nerespectarea obligaţiilor sale, acordul încetează de drept; 

întreruperea finanţării de către finanţator; 

caz de forţă majoră. 
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V.2. Forţa majoră: 

Nici una din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care îi 

revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum 

este definită prin lege. 

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecinţelor lui. 

 

Litigii 

 

VI.1. Orice neînţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 

 

Clauze finale 

 

VII 1. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris 

al parţilor. 

VII.2.  Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

VII.3. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, azi, data semnării, data semnării lui. 

 

 

Organizaţia / Asociaţia      

al Judeţului nume judeţ 

 

nume asociaţie 

nume reprezentant 

 

 

 

Inspectoratul Şcolar  

              

Inspector Şcolar General 

Nume 
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Anexa 5. model adeverinţă pentru profesorul diriginte 

 

ANTET 

 

Nr. ... din ... octombrie 2010 

 

ADEVERINŢĂ 

 

 

 

 

 

 

Prin prezenta se adevereşte faptul că ............................., profesor al 

Liceului.................................., s-a implicat în activităţile proiectului „Organizaţii 

neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea 

autorităţile publice”. Proiectul este derulat de nume asociatie şi organizaţiile 

partenere în perioada ianuarie-noiembrie 2010 şi este finanţat de Uniunea 

Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - 

Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.  

 

Activităţile desfăşurate în unităţile şcolare din nume judet au loc în baza acordului 

de parteneriat încheiat între nume asociatie şi Inspectoratului Şcolar al Judeţului 

nume judet.  

 

 

 

Nume reprezentant 

Nume asociatie 
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Anexa  6. Model scrisoare pentru licee 

 

ANTET 

 

Nr. XXX/1.09.2010 

 

Stimată doamnă director, stimate domnule director, 

 

Nume asociaţie derulează în prezent proiectul „Organizaţii neguvernamentale de 

tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”, 

proiect  finanţat de Uniunea Europeană prin programul Facilitatea de Tranziţie 

2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva 

corupţiei.  

 

Proiectul îşi propune să ridice nivelul de conştientizare de către aceste organizaţii a 

problematicii drepturilor cetăţeneşti şi a transparenţei şi responsabilităţii 

administraţiei şi cuprinde, printre altele, activităţi de informare a elevilor de liceu 

cu privire la această problematică în cadrul unei ore de dirigenţie a cărei plan de 

lecţie a fost conceput împreună cu specialişti în pedagogie cooptaţi în proiect. 

 

În acest scop, am redactat un pliant ce cuprinde informaţii esenţiale despre 

drepturil cetăţeneşti şi care este destinat elevilor din ciclul II de liceu cu scopul de 

a-i încuraja să îşi exercite drepturile  în vederea transparentizării şi responsabilizării 

autorităţilor publice. Vă trimitem alăturat acest pliant în mai multe exemplare cu 

rugămintea de a-l distribui elevilor liceului dumneavoastră.  

 

În măsura în care consideraţi util demersul nostru, vă adresăm rugămintea de a ne 

comunica care este părerea dumneavoastră, precum şi cea a elevilor liceului 

dumneavoastră despre informaţiile din pliant. 

 

Vă stăm la dispoziţie pentru mai multe informaţii la numărul de telefon .... sau prin 

e-mail la adresa .... Persoana de contact pentru acest proiect este nume persoană. 

 

Primiţi, stimată doamnă, stimate domnule, asigurarea întregii mele consideraţii. 

 

Nume 
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Anexa7. Model de acord parteneriat cu liceele 

 

ACORD DE  PARTENERIAT 

Incheiat azi, data 

 

Parţile acordului 

 

I.1. Numele asociatiei, adresa, numele reprezentantului, pe de o parte, 

 

Şi 

 

I.2. Numele liceu, adresa, numele reprezentantului, pe de altă parte, 

 

Scopul acordului de parteneriat 

 

II.1. Scopul acordului de parteneriat îl constituie reglementarea colaborării dintre 

părţi în vederea derulării proiectului “Organizaţii neguvernamentale de tineret mai 

implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”, cu sprijinul 

financiar al Uniunii Europene prin programul Facilitatea de Tranziţie 

2007/19343.01.11- Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva 

corupţiei. 

 

II.2. Obiectivul parteneriatului este: 

1.  Facilitarea accesului reprezentanţilor asociaţiei în cadrul Liceului nume liceu 

pentru a susţine lecţii de dirigenţie pentru elevii din ciclul II de liceu pe tema 

instrumentelor legale prin care drepturile cetăţeneşti pot fi exercitate în sensul 

transparentizării şi responsabilizării autorităţilor. Concret este vorba despre: Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi de Ordonanţa 

nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.  

 

II.3. Activitatea principală a proiectului este: 

1. Susţinerea unor lecţii la orele de dirigenţie în cadrul Liceului nume liceu pe tema 

drepturilor cetăţeneşti şi a transparenţei şi responsabilităţii administraţiei. 
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Durata parteneriatului 

 

III.1. Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada anului calendaristic 

2010. 

III.2. În cazul în care proiectul va necesita continuarea acestei colaborări, părţile 

pot conveni prelungirea acestui acord. 

 

Obligaţiile şi drepturile părţilor 

 

IV.1. Nume asociaţie se obligă: 

să asigure realizarea sesiunilor de training pe problematica specifică proiectului; 

să asigure logistica necesară desfăşurării activităţilor incluse în proiect; 

să faciliteze accesul Liceului nume liceu la informaţiile necesare desfăşurării 

proiectului derulat în parteneriat; 

să permită participarea reprezentanţilor Liceului nume liceu la toate activităţile 

proiectului derulat în parteneriat. 

să furnizeze informaţii privind persoanele care vor intra in scoli si care vor participa 

la desfăşurarea activităţilor; 

să informeze cadrele didactice şi elevii cu privire la conţinutul proiectului educativ 

in care vor fi cuprinşi 

să nu solicite contribuţii financiare elevilor implicaţi în proiect; 

 

IV.2  Obligaţiile nume asociaţie se constituie în drepturi ale Liceului nume liceu. 

 

IV.3. Liceul nume liceu se obligă: 

să faciliteze accesul în unitatea şcolară a reprezentanţilor nume asociaţie în vederea 

desfăşurării tuturor activităţilor necesitate de buna derulare a proiectului în 

parteneriat 

să permită şi să faciliteze participarea cadrelor didactice şi elevilor la  desfăşurarea 

tuturor activităţilor necesitate de atingerea obiectivelor acordului de parteneriat, 

conform legii; 

să faciliteze obţinerea informaţiilor necesare legate de desfăşurarea proiectului. 

 

 IV.3 Obligaţiile Liceului nume liceu se constituie în drepturi ale nume asociaţie. 
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IV.4. Obligaţii comune ale nume asociaţie şi ale Liceului nume liceu: 

să promoveze parteneriatul şi proiectul cu scopurile şi obiectivele sale în mass-

media; 

să faciliteze accesul reciproc la informaţiile de interes comun legate de desfăşurarea 

proiectului derulat în parteneriat. 

 

Încetarea acordului de parteneriat 

 

V.1. Prezentul acord de parteneriat încetează prin: 

expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat 

prelungirea lui; 

în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de 

către una dintre părţi; cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în 

scris nerespectarea obligaţiilor acceptate prin semnarea prezentului acord şi să 

solicite remedierea situaţiei create; în cazul în care partea notificată persistă în 

nerespectarea obligaţiilor sale, acordul încetează de drept; 

întreruperea finanţării de către finanţator; 

caz de forţă majoră. 

 

V.2. Forţa majoră: 

Nici una din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care îi 

revin în baza prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum 

este definită prin lege. 

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecinţelor lui. 

 

Litigii 

 

VI.1. Orice neînţelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 
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Clauze finale 

 

VII 1. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris 

al părţilor. 

VII.2.  Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală 

dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

VII.3. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, azi, data, data semnării lui. 

 

 

Organizaţia / Asociaţia      

al Judeţului nume judeţ 

 

nume asociaţie 

nume reprezentant 

 

     

     

 

 

Liceul nume liceu  

             

Director 

Nume director 
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Anexa 8. Model de scrisoare de intenţie 

 

Antet 

 
Domnului Inspector Şcolar General Nume Inspector,  
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Nume judeţ 
 
Stimate domn, 
 
Nume asociaţie, continuat de o scurtă descriere de 2-3 rânduri 
 
În prezent nume asociaţie desfăşoară proiectul „Organizaţii neguvernamentale de 
tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice” 
şi îşi propune să ridice nivelul de conştientizare de către aceste organizaţii a 
problematicii drepturilor cetăţeneşti şi a transparenţei şi responsabilităţii 
administraţiei prin activităţi de instruire şi de formare de formatori pentru ca, 
ulterior, aceste organizaţii să poată implementa abilităţile teoretice dobândite şi să 
desfăşoare activităţi de formare dedicate generaţiei tinere. 
 
Vă adresăm pe această cale solicitarea de ne sprijini în derularea acestui proiect în 
sensul facilitării accesului reprezentanţilor asociaţiei în liceele din nume judeţ 
pentru susţine lecţii de dirigenţie pentru elevii din ciclul II de liceu pe tema 
instrumentelor legale prin care drepturile cetăşeneşti pot fi exercitate în sensul 
transparentizării şi responsabilizării autorităţilor. Concret este vorba despre: Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi de Ordonanţa 
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.  
 
Desfăşurarea lecţiilor de dirigenţie în nume judeţ este o activitate cu are scop 
dublu. În primul rând vizează informarea elevilor pe tematica mai sus menţionată. 
În al doilea rând activitatea este menită să contribuie la elaborarea/definitivarea 
unor instrumente cât mai eficiente de informare a elevilor pe aceeaşi tematică, 
instrumente ce vor fi puse fi pus e ulterior la dispoziţia tuturor celor implicaţi în 
procesul de formare şi educare a tinerilor, fie ei cadre didactice sau organizaţii 
neguvernamentale.  
 
În speranţa unei bune colaborări, 
Nume reprezentant,   Nume asociaţie 
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Anexa 9. Plan al activităţii de formare 

 

În cadrul orele ce urmează a fi desfăşurate în cadrul fiecărui liceu, pot fi adoptate 

mai multe metode prin care pot fi identificate temele de interes ale participanţilor/ 

elevilor şi canalizate în direcţia informării în legătură cu drepturile cetăţeneşti.  

 

Metodele ce au fost identificate sunt: 

• Rezervarea a 5-10 din prima parte a lecţiei pentru a adresa o serie de 

întrebări pentru a putea afla nivelul de cunoştinţe al elevilor 

• Elevii pot fi împărţiţi încă de la începutul orei în două tabere (cetăţeni- 

autoritate), fiind utilizat astfel jocul de rol şi mărindu-se ponderea de 

implicare din partea acestora. Pe parcurs vor fi informaţi şi le va fi dată o 

temă de dezbatere. La final, vor fi acordate premii pentru cea mai bună 

echipă. 

• O altă metodă în cadrul căreia poate fi folosită recompensa este cea prin 

intermediul căreia lecţia debutează cu un filmuleţ cu activităţi va orienta 

discuţia către subiectul drepturilor cetăţeneşti, după care va fi testată 

capacitatea de memorare a informaţiilor prezentate, acordându-se un 

premiu pentru cel mai activ elev. 

• Metoda denumită “Cafeneaua publică” prin care se pune accent pe 

participarea voluntară a elevilor. Se va anunţa desfăşurarea unei dezbateri 

cu subiectul drepturilor cetăţeneşti, după care va fi anunţată ziua şi locul 

unde aceasta urmează să se desfăsoare. În cadrul acestei întuniri vor fi 

prezentate temele de dezbatere, vor fi discutate legile şi vor fi distribuite 

broşuri. 

•  Lecţia poate începe şi prin destinderea atmosferei de neîncredere 

făcându-se apel la cunoaşterea “publicului”, a elevilor, rezervarea a 5-10 

minute pentru a afla câteva detalii despre starea de spirit, urmând ca o 

parte din problemele identificate să fie canalizate către aplicarea celor trei 

instrumente legale. 

• Metoda „Biblioteca vie”, în cadrul căreia cel care urmează să susţină lecţia 

se va prezenta ca fiind o carte, de care trebuie să facă uz elevul prin 

adresarea unor întrebări din domeniul drepturilor cetăţeneşti. 
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• Lucrul în echipă poate fi folosit şi pentru a desfăşura o lecţie în urma 

căreia moderatorul poate trage concluzii. Pentru început se va capta 

bunăvoinţa printr-o scurtă autocaraterizare. După elevii vor fi împărţiţi în 

două tabere pro şi contra în legătură cu un anumit subiect din domeniul 

drepturilor cetăţeneşti. La sfârşitul lecţiei vor fi trase concluziile de către 

moderator. 

• Dacă nici una din aceste metode nu se dovedeşte a avea un rezultat, se 

poate apela la un studiu de caz, ce să reprezinte o sinteză a celor trei 

instrumente juridice, după care se poate face apel la unul din următoarele 

subiecte: 

- Consultarea opiniei elevilor în legătură cu o serie de subiecte ce îi 

privesc direct (ex: bacalaureatul) 

- Condiţiile privind comerţul electronic şi care sunt drepturile lor ca şi 

cumpărători 

- Consultarea în domenii ce îi privesc direct, cum ar fi cel al construirii 

de terenuri de sport/ de joaca/ parcuri 

- În unele cazuri, în funcţie de specificul local, se poate face apel şi la 

lipsa subvenţiei pentru transport, care sunt motivele pentru care 

aceasta nu mai există 

- Cum pot ei reacţiona în cazul în care le sunt încălcate drepturile 

- Noul sistem de distribuire al alocaţiilor 

- Un foarte bun exemplu de transparenţă sunt bursele de merit, 

făcându-se apel la cunoştinţele lor legate de criteriile în baza cărora 

acestea sunt obţinute. 
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Lista organizaţiilor neguvernamentale participante la proiectul “organizaţii 

neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi 

responsabilizarea autorităţilor publice” 

 

• Asociaţia Ares’el - Ploieşti 

• Asociaţia Carmen - Piatra- Neamţ 

• Asociaţia de Formare şi Consiliere - Nădlac 

• Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002 - AILROM - Roman 

• Asociaţia de Tineret Onestin - Onestin - Oneşti 

• Asociaţia de Tineret Târnava Mare Sighişoara - ATTMS - Sighişoara 

• Asociaţia Direct - Bucureşti 

• Asociaţia Dunăre.EDU - Olteniţa 

• Asociaţia Mai Bine - Iaşi 

• Asociaţia Ofensiva Tinerilor - Arad 

• Asociaţia Pro-Democraţia club Constanţa - APD Constanţa - Constanţa 

• Asociaţia Pro-Democraţia club Craiova - APD Craiova - Craiova 

• Asociaţia Psihologilor şi Pedagogilor Procivitas - APP Procivitas - 

Constanţa 

• Asociaţia Studenţilor în Arheologie şi Istorie din România - ASAIR - 

Bucureşti 

• Asociaţia Viitorul Tinerilor - Ploieşti 

• Centrul pentru Dezvoltare Socială - CEDES - Sighişoara 

• Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului - Constanţa 

• Corpul Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu - Constanţa 

• Fundaţia Dream Foundation - Bucureşti 

• Fundaţia Romanian Angel Appeal - RAA - Bucureşti 

• Fundaţia Tineri pentru Tineri - Y4Y - Bucureşti 
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• Liga Apărării Drepturilor Omului Timiş - LADO - Timişoara 

• Ofensiva Tinerilor - Arad 

• Organizaţia Lauras - Anina 

• Organizaţia pentru Tineret SAKURA - SAKURA - Bucureşti 

• Organizaţia Romilor Cărămizari - sat Moţăţei, Dolj 

• Organizaţia Tineretului Liber - OTL- Sighişoara 

• Sindicatul Tinerilor Profesori din România - STPR - Bucureşti 
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