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For the actual citizen, as a member of a local collectivity it becomes more
and more difficulty to be appropriately informed, able to participate actively and to
be consulted about the various problems of public nature realized by his local
society, while administrative structures are multiplying which interpose themselves
between the citizen and his representatives. It is undoubtedly a reality that
"whatever government is characterized by its secrecy". So, the information that
should be provided to the citizen should become a fundamental condition of local
democracy, which should allow for the participating liberty of the individual at the
level of the local community where he inhabits to become effective.
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1. Preliminarii. Principiul informării cetăţenilor constituie un principiu
fundamental în desfăşurarea activităţii autorităţilor administraţiei publice din
România în general, dar mai ales în ceea ce priveşte organele administraţiei publice
locale. Principiul informării cetăţenilor presupune în primul rând existenţa unor
mecanisme prin care individul pe de o parte, să îşi poată cunoaşte drepturile şi
modalităţile prin care poate beneficia de exerciţiul acestora, iar pe de altă parte, să
poată avea o reprezentare clară şi corectă a modalităţii de desfăşurarea a
mandatului reprezentanţilor săi, mecanisme precum liberul acces la informaţiile de
interes public sau transparenţa în actul decizional local.
În al doilea rând, trebuie avut în vedere faptul că principiul informării
cetăţenilor presupune şi un drept la informare a cetăţeanului, drept ce atrage de la
sine o obligaţie corelativă în sarcina autorităţilor administraţiei publice: obligaţia
de a asigura informarea corectă a cetăţeanului cu privire la deciziile care îl privesc
direct sau la gestiunea problemelor colectivităţii locale. Fără o reală informare
individul „nu poate să-şi exercite cetăţenia”1. Informarea cetăţenilor se constituie
astfel într-un fundament al democraţiei locale şi într-o condiţie de bază pentru bună
şi reală administrare locală. Dezvoltarea unei „informări locale” conduce la o
apropiere a cetăţeanului de cei pe care i-a ales şi care îi reprezintă interesele şi la o
atenuare a riscurilor apariţiei unei „monarhii locale”2. O gestiune a sarcinilor şi
problemelor locale fundamentată pe secret trebuie astfel înlocuită cu o gestiune
bazată pe transparenţă.
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2. Fundamentul juridic al principiului. Principiul informării cetăţenilor
se găseşte fundamentat în cadrul sistemului român de drept atât la nivel
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constituţional, cât şi la nivel legal. Astfel, art. 31 din Constituţia României
normează „Dreptul la informaţie”: „(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice, potrivit
competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. (3)
Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor
sau securitatea naţională.” În acelaşi sens art. 1 din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public3 dispune: “Accesul liber şi neîngradit
al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele
internaţionale ratificate de Parlamentul României.” De asemenea, Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică4 stabileşte
“regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei
decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese
sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizeazã resurse financiare
publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite
ale acestora” (art. 1).
Principiul informării cetăţenilor cunoaşte mai multe valenţe
corespunzătoare unor principii cu configuraţie juridică proprie, presupunând pe de
o parte, liberul acces la informaţiile de interes public, iar pe de altă parte,
transparenţa decizională a administraţiei publice.

constituţional, cât şi la nivel legal. Astfel, art. 31 din Constituţia României
normează „Dreptul la informaţie”: „(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice, potrivit
competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. (3)
Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor
sau securitatea naţională.” În acelaşi sens art. 1 din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public3 dispune: “Accesul liber şi neîngradit
al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi
autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele
internaţionale ratificate de Parlamentul României.” De asemenea, Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică4 stabileşte
“regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei
decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese
sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizeazã resurse financiare
publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite
ale acestora” (art. 1).
Principiul informării cetăţenilor cunoaşte mai multe valenţe
corespunzătoare unor principii cu configuraţie juridică proprie, presupunând pe de
o parte, liberul acces la informaţiile de interes public, iar pe de altă parte,
transparenţa decizională a administraţiei publice.

3. Configuraţia normativă şi restrângerea exerciţiului dreptului la
informaţie. Principiul liberului acces la informaţiile de interes public, după cum
observasem anterior, se bucură în sistemul român de drept de o dublă consacrare
normativă, atât la nivel constituţional prin intermediul art. 31, cât şi la nivel
legislativ, prin prisma Legii-cadru nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public.
Art. 31 din Constituţia României instituie liberul acces la informaţiile de
interes public ca un drept fundamental garantat oricărei persoane, fizice sau
juridice5. Configuraţia normativă a acestui drept fundamental presupune libertatea
informării oricărei persoane prin instituirea posibilităţii accesului neîngrădit într-un
domeniu aparte, al informaţiilor de interes public.
Accesul liber la informaţiile de interes public presupune posibilitatea de a
intra într-un cadru preexistent în urma exercitării unei alegeri voluntare şi
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conştiente ce ţine de esenţa noţiunii înseşi de libertate, acest cadru specific fiind
reprezentat de cadrul informaţiilor de interes public.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
precizează în art. 2 lit. b) ce se înţelege prin noţiunea de “informaţie de interes
public”: “orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei
autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de
modul de exprimare a informaţiei”. Deci, informaţiile de interes public, domeniu
la care se referă acest drept fundamental, privesc acele informaţii cu privire la sau
care rezultă din activitatea desfăşurată de către autorităţile sau instituţiile publice
din România6.
În categoria autorităţilor sau instituţiile publice cărora le incumbă obligaţia
general de informare intră orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau
administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie
naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi
publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate
administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar [art. 2 lit. a)]
Principala consecinţă normativă a normării la nivel constituţional a
liberului acces la informaţiile de interes public constă în creearea unei obligaţii
generale pozitive pentru puterea publică de a asigura şi de a facilita acest acces
garantat oricărei persoane la un domeniu circumstanţiat, al informaţiilor de interes
public.
În ceea ce priveşte primul aspect, obligaţia de a asigura accesul în vederea
efectivizării acestui drept, art. 31 alin. (2) din Constituţie este elocvent în acest
sens: „Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să
asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra
problemelor de interes personal”.
În privinţa celui de-al doilea aspect, al obligaţiei de a facilita accesul la
informaţii de genul acesta, statul trebuie să normeze condiţiile de acces la
informaţiile de interes public de o manieră minimală, în virtutea caracterului său de
stat de drept social, tributar intereselor societăţii civile. Acestă manieră minimală
se transpune în două condiţii de bază ce trebuie respectate de către puterea publică:
- acest acces să nu fie costisitor din punct de vedere material pentru aceia care
doresc să îl exercite; - procedura prin care subiectul de drept îşi poate exercita acest
drept să nu fie prea lentă, prea birocratică, să fie caracterizată de celeritate, astfel
încât cel interesat să trebuiască să îndeplinească anumite condiţii minimale de
ordin material într-un termen scurt pentru a putea să intre în posesia acestui gen de
informaţii.
Ca orice drept fundamental, liberul acces la informaţiile de interes public
reprezintă un drept al cărui exerciţiu are un caracter relativ, şi nu absolut, astfel
încât puterea publică îi poate impune anumite limite şi îl poate restrânge în anumite
situaţii. Acest lucru înseamnă că anumite categorii de informaţii cu privire la
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activitatea desfăşurată de către autorităţile sau instituţiile publice din România sunt
şi pot fi sustrase liberului acces al persoanelor interesate.
În acest sens art. 31 alin. (3) din Constituţie precizează că dreptul la
informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau
securitatea naţională, cu alte cuvinte impunând că informaţiile prin care se pot
prejudicia măsurile de protecţie a tinerilor sau cele ce ţin de securitatea naţională
sunt sustrase accesului liber al persoanelor interesate. De asemenea, legiutorul
poate impune prin lege şi alte limite ale exerciţiului acestui drept fundamental însă
numai cu respectarea cadrului impus de către art. 53 din Constituţie, intitulat
generic ,,Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”, articol ce
implică existenţa unor anumite cauze determinate, precum apărarea securităţii
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale sau pentru prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav, şi
respectul unor condiţii strict precizate - orice restrângere trebuie să fie făcută
numai prin lege şi doar dacă este necesară în contextul unei societăţi de tip
democratic, fără a avea un caracter discriminatoriu raportat la subiecţii de drept şi
fără a afecta esenţa dreptului sau a libertăţii.
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4. Administraţia publică şi respectul principiului liberului acces la
informaţiile de interes public. Preliminarii. Aplicat sistemului administraţiei
publice, principiul liberului acces la informaţiile de interes public presupune pe de
o parte, o modalitate specifică de organizare şi de asigurare a accesului la acest gen
de informaţii, implicând raporturi specifice între organele administraţiei publice şi
persoanele interesate, dar mai ales cu organismele mass-media, iar pe de altă parte,
o formă de garantare şi de protecţie a dreptului la informaţie cu un caracter aparte.
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5. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
persoanelor interesate. Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
presupune două modalităţi de realizare: informare din oficiu, prin comunicarea
obligatorie a anumitor informaţii de interes public de către autorităţile
administraţiei publice, şi informare la cerere, prin soluţionarea solicitărilor de
acces la informaţii de interes public ale persoanelor interesate (art. 3 din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).
În considerarea acestor modalităţi de realizare a informării, autorităţile
administraţiei publice, conform art. 4 alin. (1) din Legea-cadru, sunt obligate să
îşi organizeze compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau să îşi
desemneze persoane cu atribuţii în acest domeniu. Atribuţiile, organizarea şi
funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcţionare intern al autorităţii sau instituţiei administraţiei publice
respective.
6. Informarea din oficiu. Autorităţile administraţiei publice, potrivit art.
5 alin. (1) din Legea-cadru, sunt obligate să comunice din oficiu anumite categorii
de acte cuprinzând informaţii de interes public, precum: - actele normative care
reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; -
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structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; - numele şi prenumele
persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; - coordonatele de contact ale
autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; - sursele financiare, bugetul şi
bilanţul contabil; - programele şi strategiile proprii; - lista cuprinzând documentele
de interes public; - lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau
gestionate, potrivit legii; - modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a
instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta
dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. De asemenea, acestor
autorităţi le revine obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin
informativ care va cuprinde toate aceste categorii de informaţii enunţate anterior
[art. 5 alin. (2)], precum şi de a da publicităţii un raport periodic de activitate, cel
puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României [art. 5 alin. (3)].
Modalităţile prin care se realizează comunicarea din oficiu a acestor
informaţii de interes public constau în: - afişare la sediul autorităţii administraţiei
publice; - publicare în Monitorul Oficial al României; - publicare în mijloacele de
informare în masa sau în publicaţiile proprii ale autorităţii administraţiei publice; publicare în pagina de Internet proprie; - consultare la sediul autorităţii
administraţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
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7. Informarea la cerere. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină
de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public pe care le
doreşte, aceste autorităţi fiind obligate, în cazul primirii unor astfel de cereri, să
pună la dispoziţie asemenea informaţii [art. 6 alin. (1), (2)]. Cererile adresate de
către cei interesaţi autorităţilor administraţiei publice pot fi făcute în scris sau oral.
Solicitările în scris cu privire la anumite informaţii de interes public, potrivit art. 6
alin. (3) trebuie să cuprindă următoarele elemente: - autoritatea sau instituţia
publică la care se adresează cererea; - informaţia solicitată, astfel încât să permită
autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită
primirea răspunsului.
Termenul în care autorităţile solicitate în scris cu anumite informaţii de interes
public trebuie în mod obligatoriu să răspundă este ca regulă de 10 zile. Prin
excepţie, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare
şi de urgenţa solicitării , acesta poate fi de cel mult 30 de zile de la înregistrarea
cererii [art. 7 alin. (1)]. Atât solicitarea, cât şi comunicarea informaţiilor de interes
public poate să fie realizată în scris sau în format electronic, dacă sunt întrunite
condiţiile tehnice necesare [art. 7 alin. (3)]. Refuzul comunicării informaţiilor ce
au fost solicitate trebuie să fie motivat de către autoritatea în cauză şi comunicat în
termen ce 5 zile de la primirea petiţiei [art. 7 alin. (2)]. Comunicarea informaţiilor
solicitate presupune ca respectivele informaţii sau documente să existe şi în acelaşi
timp ca solicitarea adresată să nu fie prea general sau abuzivă.
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Solicitările verbale adresate funcţionarilor din cadrul compartimentelor de
informare şi relaţii publice creează pentru aceştia obligaţia de precizare a
condiţiilor şi formelor în care are loc accesul la informaţiile de interes public [art.
8 alin. (1)]. Aceşti funcţionari, dacă este posibil, pot furniza pe loc informaţiile
solicitate. În situaţiile în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc,
persoana trebuie îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând
ca cererea să îi fie rezolvată în termenele legale [art. 8 alin. (2)]. Autorităţile
administraţiei publice sunt obligate să comunice informaţiile de interes public
solicitate verbal în cadrul unui program minim stabilit anterior de către conducerea
acestora şi afişat la sediul acesteia, program care se va desfasura în mod
obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după
programul de funcţionare [art. 8 alin. (3)].
În ceea ce priveşte solicitările de informaţii ce implică realizarea de copii
de pe documentele deţinute de către autorităţile adminsitraţiei publice, costul
serviciilor de copiere urmează să fie suportat de către solicitant [art. 9 alin. (1)].
De asemenea, persoanele care efectueazã studii şi cercetări în folos propriu sau în
interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei
publice pe baza solicitării personale [art. 11 alin. (1)].
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8. Categoriile legale de informaţii exceptate accesului liber al
persoanelor interesate. Anumite categorii de informaţii nu pot forma obiectul
accesului liber al celor interesaţi constituind informaţii clasificate, potrivit art. 12
alin. (1) din Legea-cadru, astfel de informaţii fiind: - informaţiile din domeniul
apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile
informaţiilor clasificate, potrivit legii; - informaţiile privind deliberările
autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale
României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum
şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; - informaţiile cu privire la datele
personale, potrivit legii; - 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; - informaţiile
privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării
unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în
proces; - informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a
tinerilor.
Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor
aparţinând categoriilor anterior enunţate incumbă persoanelor şi autorităţilor
publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin
lege să asigure securitatea informaţiilor [art. 12 alin. (2)]. În categoria
informaţiilor clasificate nu intră însă informaţiile care favorizează sau ascund
încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie public, acestea constituind
informaţii de interes public (art. 13). În ceea ce priveşte informaţiile cu privire la
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datele personale ale cetăţeanului, acestea pot deveni informaţii de interes public
numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice
[art. 14 alin. (1)].
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9. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
organismelor mass-media. Legiuitorul român garantează accesul liber al
mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public [art. 15 alin.
(1)], dispunând faptul că în fapt activitatea de culegere şi de difuzare a
informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă,
constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie
de interes public [art. 15 alin. (2)].
Autorităţile administraţiei publice, în considerarea obligaţiei de asigurare a
accesului liber la informaţiile de interes public, trebuie să desemneze o persoană,
un purtător de cuvânt din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice,
prin intermediul căreia să se desfăşoare raporturile cu organismele mass-media. De
asemenea, autorităţile publice sunt obligate să organizeze periodic, de regulă o dată
pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes
public, în cadrul acestor conferinţe trebuind să răspundã cu privire la orice
informaţii de interes public (art. 17). Informarea în timp util a mijloacelor de
informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice
organizate de autorităţile publice constituie o altă obligaţie ce incumbă acestora
[art. 19 alin. (1)]. Accesul mijloacelor de informare în masa la acţiunile publice
organizate de către autorităţile publice nu poate fi interzis.
Persoanele desemnate de către organismele mass-media în raporturile
acestora cu autorităţile administraţiei publice trebuie să obţină o acreditare pe
lângă aceste instituţii, acreditare acordată în mod nediscriminatoriu şi la cerere, în
termen de 2 zile de la înregistrarea sa [art. 18 alin. (1), (2)].
Motivele pentru care autorităţile publice pot refuza acordarea acreditãrii
sau pot retrage acreditarea unui ziarist sunt circumstanţiate la fapte care împiedică
desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile
exprimate în presă de respectivul ziarist [art. 18 alin. (3)]. Refuzul acordării
acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează
dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist [art. 18
alin. (4)].
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10. Protecţia dreptului la informaţie. În cazul atingerilor aduse
exerciţiului liberului acces la informaţiile de interes public, de regulă acest lucru
având loc ca urmare a neîndeplinirii de către autorităţile publice a obligaţiilor
legale ce le revin, protecţia dreptului se realizează prin două modalităţi: fie prin
intermediul răspunderii disciplinare, fie prin intermediul instanţei de contencios
administrativ. Astfel, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei
autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor Legii privind accesul la
informaţiile de interes public constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a
persoanei vinovate [art. 21 alin. (1)]. Răspunderea disciplinară poate fi atrasă prin
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autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor Legii privind accesul la
informaţiile de interes public constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a
persoanei vinovate [art. 21 alin. (1)]. Răspunderea disciplinară poate fi atrasă prin
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de punerea unei reclamaţii la conducătorul autorităţii publice respective în termen
de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată [art. 21 alin. (2)].
În situaţia în care cercetarea administrativă efectuată demonstrează
temeinicia reclamaţiei, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile
de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public
solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui
vinovat [art. 21 alin. (3)].De asemenea, în cazul în care o persoană se consideră
vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea privind accesul la informaţiile de
interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se
afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de
zile de la data expirării termenului general de răspuns la informaţiile solicitate [art.
22 alin. (1)]. Prin hotărârea pronunţată de către instanţa de contencios
administrativ autoritatea publică poate fi obligată să furnizeze informaţiile de
interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale [art. 22
alin. (2)].
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11. Administraţia publică şi respectul principiului transparenţei
decizionale. Aplicat administraţiei publice, principiul transparenţei presupune
distingerea conceptului de „transparenţă”, concept juridic ce fundamentează din ce
în ce mai multe sisteme democratice actuale şi asupra căruia sistemele juridice îi
acordă o atenţie sporită, altfel spus, „noua pasiune a dreptului”7. Astfel, prin
transparenţă se poate înţelege „accesibilitate perfectă a informaţiei în domeniile
care privesc opinia publică”8. Ridicarea la rang de principiu de drept a principiului
transparenţei impune în mod necesar ca acţiunea publică desfăşurată de către
adminitraţie să aibă un caracter „lizibil”. În acest sens, „transparenţa merge
dincolo de simplul acces la drept pentru a da admnistratului capacitatea de a
grăbi funcţionarea administrativă: ea vizează să facă administraţia mai puţin
opacă, să împrăştie ceaţa care o înconjoară, să deşire valul care o acoperă, să
spargă zidul de tăcere care o protejează; ea implică îndepărtarea regulii
secretului, care constituie garanţia ultimă a construcţiei birocratice”9.
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12. Coordonatele legale generale ale transparenţei decizionale în
administraţia publică. Configuraţia normativă a conceptului de „transparenţă”
rezultă prin prisma art. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică. Astfel, transparenţa presupune: - informarea în prealabil,
din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie
dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra
proiectelor de acte normative; - consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal
constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor

12. Coordonatele legale generale ale transparenţei decizionale în
administraţia publică. Configuraţia normativă a conceptului de „transparenţă”
rezultă prin prisma art. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică. Astfel, transparenţa presupune: - informarea în prealabil,
din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie
dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra
proiectelor de acte normative; - consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal
constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor





7

Michel Raséra, op.cit., p. 97.
8
Le petit larousse, dictionnaire encyclopedique, Ed. Larousse, Paris, 1994.
9
Jaques Chevalier, La transformation de la relation administrative: mythe ou réalité?, Droit, 2000,
citat de Michel Raséra, La démocracie locale, Ed. L.G.D.J, Paris, 2002, p. 97.

7





ϭϬϲ

Michel Raséra, op.cit., p. 97.
Le petit larousse, dictionnaire encyclopedique, Ed. Larousse, Paris, 1994.
9
Jaques Chevalier, La transformation de la relation administrative: mythe ou réalité?, Droit, 2000,
citat de Michel Raséra, La démocracie locale, Ed. L.G.D.J, Paris, 2002, p. 97.
8

ϭϬϲ

de acte normative; - participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Acest
ultim aspect, participarea activă a cetăţenilor, impune respectul anumitor reguli de
bază, precum: şedinţele autorităţilor şi instituţiilor administraţiei sunt publice,
dezbaterile sunt consemnate şi făcute publice, minutele şedinţelor sunt înregistrate,
arhivate şi făcute publice.
Principiul transparenţei implică deci o obligaţie generală de transparenţă
ce incumbă autorităţilor administraţiei publice din România, obligaţie de a informa
şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul
la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice [art. 3 lit. e)].
Titularii obligaţiei generale de transparenţă sunt potrivit art. 4: autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale
administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile
publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative
autonome; - autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile
locale, primării, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.
Limitele obligaţiei generale de transparenţă rezidă în inaplicabilitatea
acesteia în cazul procesului de elaborare a actelor normative şi şedinţelor în care
sunt prezentate informaţii privind (art. 5): a) apărarea naţională, siguranţa
naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării,
precum şi deliberãrile autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor
clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare şi datele tehnicoeconomice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora
aduce atingere principiului concurenţei loiale; c) datele personale.
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13. Transparenţa procesului de elaborare a actelor normative.
Autorităţilor administraţiei publice, în cadrul activităţii de elaborare a actelor
normative, le incumbă o serie de obligaţii specifice care au drept fundament
respectul principiului transparenţei.
O primă astfel de obligaţie priveşte publicarea din oficiu a unui anunţ cu
privire la acţiunea de elaborare a proiectelor de acte normative pe site-ul propriu al
autorităţii în cauză, afişarea acestuia la sediul instituţiei într-un spaţiu care să
permită accesul publicului şi transmiterea sa către organismele mass-media locale
sau centrale [art. 6 alin. (1)]. În cazul în care au fost depuse cereri pentru primirea
unor informaţii referitoare la procesul de elaborare a actelor normative, autorităţile
administraţiei publice sunt obligate să transmită proiectele normative solicitate
persoanelor în cauză.
Termenul în care anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act
normativ va fi adus la cunoştinţa publicului este de minim 30 de zile înainte de
supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice [art. 6 alin.
(2)]. În mod obligatoriu în cuprinsul anunţului trebuie să se regăsească o notă de
fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot
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trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ.
Termenul limită în care persoanele interesate pot trimite în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice
este de minim 10 zile de la data publicării anunţului [art. 6 alin. (4)]. În acest sens,
conducătorul autorităţii publice trebuie să desemneze o persoană responsabilă
pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus [art. 6
alin. (5)].
O a doua obligaţie priveşte transmiterea proiectului de act normative spre
analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivarea acestuia,
pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate anterior de către persoanele
interesate [art. 6 alin. (6)].
O a treia obligaţie se referă la organizarea de către autoritatea publică a
unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normative propus, dar
numai în situaţia în care un asemenea lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie
legal constituită sau de către o altă autoritate publică [art. 6 alin. (7)].
Organizarea unor dezbateri publice pe marginea proiectului propus implică
desfăşurarea acestora în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde
urmează sa fie organizate, precum şi analizarea de către autoritatea public a tuturor
recomandărilor puse în discuţie [art. 6 alin. (8)].
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14. Transparenţa în participarea la procesul de adoptare a deciziilor.
Caracterul public al şedinţelor desfăşurate de către autorităţile publice în procesul
de luare a deciziilor este garantat, participarea persoanelor interesate efectuându-se
în următoarele condiţii conform art. 7 din Legea-cadru: - anunţul privind şedinţa
publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se
transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare; - acest anunţ
trebuie adus la cunostinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au
prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la
unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa
publică; - anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice,
precum şi ordinea de zi; - numărul participanţilor este limitat la numărul locurilor
disponibile în sala de şedinţe şi de ordinea de precădere dată de interesul
asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de
persoana care prezidează şedinţa publică.
Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă,
trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice,
în cazul constatării de către preşedintele de şedinţa a încălcării acestuia
dispunându-se avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea persoanei responsabile
(art. 15).
Competenţa exclusivă de adoptare a deciziilor administrative revine
autorităţilor publice, punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de
persoanele interesate având valoare de recomandare (art. 9).
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Autorităţile administraţiei sunt obligate, cu privire la minuta şedinţei
publice, să o afişeze la sediul propriu şi să o publice pe site, în conţinutul acesteia
intrând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret
(art. 10). De asemenea, autorităţile publice sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze
minutele şedinţelor publice, acestea putând fi şi înregistrate atunci când se
consideră necesar (art. 11).
Autorităţilor publice le incumbă în acelaşi timp obligaţia de a realiza şi de
a publica (în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil
publicului sau prin prezentare în şedinţa publică) un raport anual privind
transparenţă decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente (art. 12):
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 legii; 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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evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale
acestora; g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării
accesului.

15. Sancţionarea nerespectării obligaţiei de transparenţă. Atingerile
aduse principiului transparenţei pot fi remediate direct prin hotărârea pronunţată de
către instanţa de judecată sau prin intermediul instituţiei răspunderii disciplinare a
persoanei vinovate aparţinând autorităţii publice. Astfel, orice persoană care se
consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere în
condiţiile Legii contenciosului administrativ (art. 13). În acelaşi timp, fapta
funcţionarului 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, constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii (art. 14).
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