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Transparență decizională și 
organizațională 

 

  

Transparența organizațională: 

Cultura organizațională a unei instituții se definește printr-un sistem de valori 

comune, agreate și urmate atât de conducerea instituției, cât și de angajații acesteia. 

Aceasta ghidează activitatea, interacțiunile și comunicarea din cadrul instituției. 

 

Una dintre valorile care fundamentează cultura organizațională este transparența. În 

acest sens, transparența înseamnă a asigura comunicare deschisă, corectă, completă 

și sigură între toate nivelurile instituței, procese și proceduri de lucru clare și 

comunicate tuturor celor vizați. 

 

Transparența practicată și promovată de către personalul de decizie din cadrul unei 

instituții, crește încrederea, gradul de implicare, responsabilitatea și autonomia 

subalternilor, și construiește un mediu de lucru sănătos și motivant. 

Transparența decizională: 

Un nivel ridicat de transparență este un factor semnificativ de descurajare și 

prevenire a corupției prin supunerea informațiilor care ar putea constitui indicii de 

corupție atenției publice (cetățeni, mass media și organizații non-guvernamentale).  

 

Transparența decizională este reglementată de Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public și Legea nr.52 din 21 ianuarie 

2003 (*republicată*) privind transparența decizională în administrația publică. Potrivit 

Legii nr.544/2001: 
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Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, 

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. 

 
Autorităţile şi instituţiile publice asigură accesul la informaţiile de interes public din 

oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al 

persoanei desemnate în acest scop. 

 

Prin informaţie de interes public se înţelege 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. 

 

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu prin 

afişare la sediul propriu ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în 

mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet 

proprie sau prin consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spatii 

special destinate acestui scop, următoarele informaţii de interes public: 

 

• actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau 

instituţiei publice;  

• 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; 
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• 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 privinţa dreptului de acces la 

informaţiile de interes public solicitate. 

• să dea publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

 

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile 

publice, în condiţiile Legii nr.544/2001, informaţiile de interes public. 

 

Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea 

acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. 

 

• Pentru informațiile solicitate în scris, termenul de răspuns este de 10 zile sau, 

după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de 

dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentate şi de urgenţa 

solicitării. În cazul în care durata necesară pentru transmiterea răspunsului 

depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat în maximum 30 zile, cu condiția 

înștiințării persoanei despre acest fapt în termen de 10 zile. Refuzul 

comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 

zile de la primirea petiţiilor. 

 

 

http://www.poca.ro/


 

 
 

 

 

www.poca.ro 

• Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor 

de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în 

care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc 

informaţiile solicitate. 

 

În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este 

îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie 

rezolvată în termenele menționate anterior. 

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. 

În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe 

documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de 

copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii. 

 

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii: 

• 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 concurentei 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 
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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. 

 

Este garantat și accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes 

public. 

 

Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de 

mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de 

a avea acces la orice informaţie de interes public. 

 

Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masa la informaţiile de 

interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător 

de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice; 

• să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru 

aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public; 

• să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de 

presa sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. 

• să răspundă în cadrul conferinţelor de presa cu privire la orice informaţii de 

interes public. 

• să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor 

de informare în masa. 

Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia. 
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Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui 

ziarist, numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii 

autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, 

în condiţiile şi în limitele legii. 

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. 

Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor 

de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea. 

Mijloacele de informare în masa nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de 

autorităţile sau de instituţiile publice. 

 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de 

Legea nr.544/2001, 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. Plângerea se face 

în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

Pentru  

• sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, 

ca beneficiar al deciziei administrative; 

• participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative 

şi în procesul de elaborare a actelor normative; 

• sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice, 

 

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

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 utilizează resurse 
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financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora. 

 

Principiile care stau la baza prezentei Legii nr.52/2003 sunt următoarele: 

• 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 de acte normative; 

• participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul 

de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor 

reguli: 

• şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac 

obiectul Legii nr.52/2003 sunt publice, în condiţiile legii; 

• dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 

• minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în 

condiţiile legii. 

Prevederile Legii nr.52/2003 nu se aplică procesului de elaborare a actelor 

normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind: 

• apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele 

strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările 

autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, 

potrivit legii; 

• valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale 

activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce 

atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii; 

• datele personale, potrivit legii. 
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Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la 

procesul de elaborare a actelor normative, conform Legii nr.52/2003. 

 

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune 

în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului şi 

să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz.  

• cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de 

către autoritatea publică. 

• Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă 

asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de 

afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de 

activitate. 

• să transmită proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o 

cerere pentru primirea acestor informaţii. 

 

La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de 

cel puţin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii 

sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor 

specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, 

menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

 

Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, 

responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, 
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sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ 

propus. 

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile primite, cu privire la proiectul de act normativ 

supus dezbaterii publice, se vor consemna într-un registru, menţionându-se data 

primirii, persoana de la care s-a primit propunerea şi datele de contact, opinia sau 

recomandarea. 

Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice 

interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor 

formulate. 

 

Autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de 

către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

 

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură 

accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele 

documente:  

• minuta dezbaterii publice,  

• recomandările scrise colectate,  

• versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape 

ale elaborării,  

• rapoartele de avizare, precum şi  

• versiunea finală adoptată a actului normativ. 

 

Toate documentele prevăzute vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice 

responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în 

site vor menţiona obligatoriu data afişării. 
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Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la 
procesul de luare a deciziilor, conform Legii nr.52/2003 
 

Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în 

următoarele condiţii: 

• 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 cunoştinţa 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 şedinţă publică; 

• anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, 

precum şi ordinea de zi. 

• în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe,  

• în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport 

cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa 

publică. 

Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-mediei la şedinţele publice. 

 

Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie 

să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. 

 

În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat 

regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia. 
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Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care 

participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele 

aflate pe ordinea de zi. 

 

Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele 

participante au valoare de recomandare. 

 

Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în 

care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în cauză şi 

publicată în site-ul propriu. 

 

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, 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, în condiţiile prezentei legi. 

 

Autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea 

recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora. 

 

Autorităţile publice sunt obligate să întocmească un raport anual privind 

transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

• numărul total al recomandărilor primite; 

• numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative 

şi în conţinutul deciziilor luate; 

• numărul participanţilor la şedinţele publice; 
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• numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

normative; 

• situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 

pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; 

• evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora; 

• numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării 

accesului. 

• să facă public raportul pe site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un 

spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică. 

 

Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea 

nr.52/2003, poate face plângere potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
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