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Comisia pentru administraţie publică
Nr. XXX/162/14.06.2022

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

(L330/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare. Comisia pentru administraţie pubiică prin adresa nr. L278/2022 
din data de 02.05.2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, iniţiată de: Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; Bob Virgil Marius - senator USR; Bordei Cristian 
- senator USR; Cemic Sebastian - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR; Negoi Eugen-Remus - 
senator USR; Postică Andrei - senator USR; Spătaru Elena-Simona - senator USR; Trifan Raoul-Adrian - senator 
USR; Vicol Costel - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin - senator USR; Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; 
Lupu Andrei-Răzvan - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - deputat USR_PLUS; Stoica Diana - 
deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul creşterii importanţei şi rolului transparenţei 
decizionale în administraţia publică.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz favorabil.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz
favorabil.

în şedinţa din data de 14.06.2022, membrii Comisiei pentru administraţie publică au 

analizat şi au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, adoptarea unui raport de 

respingere cu amendamente respinse prezente în anexa parte integrantă a prezentului 

raport.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 10 voturi.
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Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare, Plenului 

Senatului, raportul de respingere cu amendamente respinse şi propunerea legislativă.

Prin conţinutul său normativ propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 

Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(7] pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este 

primă Cameră sesizată.

Preşedinte,

senator CSAszAr Kărol^Zsolt

Secretar,

senator POPA Măricel
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Anexă la raport nr. XXX/162/14.06.2022

Amendamente respinse

la Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică

(L330/2022)

Text L330/2022 Amendamente Motivare

Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată în Monitorul Oficial al 

României, nr. 749 din 3 decembrie 2013, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:

Art. I Conform observaţiilor şi propunerilor 

Consiliului Legislativ

Articol unic - Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată în Monitorul Oficial al 
României, nr. 749 din 3 decembrie 2013, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

(1) „Prezenta lege stabileşte regulile 

procedurale minimale obligatorii aplicabile 

pentru asigurarea transparenţei decizionale în 

cadrul autorităţilor administraţiei publice

Conform observaţiilor şi propunerilor 

Consiliului Legislativ
La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:

(1) „Prezenta lege stabileşte regulile 

procedurale minimale obligatorii aplicabile 

pentru asigurarea transparenţei decizionale în 

cadrul autorităţilor administraţiei publice



centrale şi locale, alese sau numite, precum şi 

ale altor instituţii publice care utilizează 

resurse financiare publice, în raporturile 

stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile 

legal constituite ale acestora.”

centrale şi locale, alese sau numite, precum şi 

ale altor instituţii publice care utilizează 

resurse financiare publice, în raporturile 

stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile 

legal constituite ale acestora.”

Intervenţia preconizată nu se mai justifică

Conform observaţiilor şi propunerilor 

Consiliului Legislativ

2. La articolul 7 după alineatul (9) se 

introduce un nou alineat, alin. (9^), cu 

următorul cuprins:

(9') „Autorităţile publice locale şi judeţene 

sunt obligate să organizeze o întâlnire în care 

să se dezbată, după caz, proiectele de hotărâri 

privind aprobarea strategiilor, proiectele de 

hotărâri privind aprobarea bugetelor, 

proiectele de hotărâri privind aprobarea 

rectificărilor bugetare, proiectele de hotărâri 

privind impozitele şi taxele locale, precum şi 

proiectele de hotărâri care reglementează

La articolul 7 după alineatul (9) se 

introduce un nou alineat, alin. (9^), cu 

următorul cuprins:

(9') „Autorităţile publice locale şi judeţene 

sunt obligate să organizeze, în termen de 

maxim 30 de zile, o întâlnire cu persoanele 

interesate în care să se dezbată, după caz, 

proiectele de hotărâri privind aprobarea 

strategiilor, proiectele de hotărâri privind 

aprobarea bugetelor, proiectele de hotărâri 

privind aprobarea rectificărilor bugetare, 

proiectele de hotărâri privind impozitele şi 

taxele locale, precum şi proiectele de hotărâri



organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, 

indiferent dacă a fost solicitată sau nu.”
reglementează organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice, indiferent 

dacă respectiva întâlnire a fost solicitată sau 

nu.”
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