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Senatul României

Expunere de motive

în acest moment există obligativitatea consultării publice pentru actele normative importante din 

administraţiile publice locale, doar dacă această consultare este solicitată, în scris, de o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică.

Prezenta propunere legislativă are în vedere reiterarea importanţei transparenţei decizionale în 

administraţia publică. Implicarea societăţii civile sau a altor autorităţi publice în actele decizionale ale 

administraţiei publice, prin informarea acestora asupra proiectelor supuse dezbaterii şi prin accesul 

acestora în cadrul şedinţelor de consultare publică reprezintă un act necesar în dezvoltarea societăţii. 

De aceea, este necesar ca efectuarea unei consultări publice, conform legii, să nu fie condiţionată de 

primirea unei solicitări scrise în acest sens. Autoritatea publică locală trebuie să fie proactivă, să dea 

dovadă de deschidere în colaborarea cu cetăţenii, organizând permanent consultări publice şi dezbateri 

din care să rezulte acte normative destinate cetăţenilor şi care să răspundă nevoilor reale ale oamenilor 

din comunităţi.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003, autorităţile publice centrale sau locale, alese sau numite, 

precum şi alte instituţii publice care utilizează resurse financiare publice ar trebui să respecte regulile 

procedurale minimale pentru asigurarea transparenţei decizionale.

Aşadar, propunerea legislativă vizează obligarea autorităţilor publice centrale şi locale, chiar dacă 

acest lucru nu este solicitat de vreo entitate, precum şi a altor instituţii publice de a menţine 

transparenţa decizională în faţa cetăţenilor, prin organizarea de dezbateri publice pentru acele acte 

normative care s-ar încadra în tipul celor supuse dezbaterilor publice, conform legii, indiferent dacă 

aceste dezbateri au fost sau nu solicitate de asociaţii legal constituite sau alte autorităţi publice.

Iniţiatori,

Senator Eugen Remus NEGOI 

USR - Uniunea Salvaţi România

Senator Andrei POSTICĂ

USR - Uniunea Salvaţi România
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