ORDONANTA nr. 27/2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor1
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.
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 19912. 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.
Începând cu anul 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 denota 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
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centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi
regiilor autonome (denumite în generic, in ordonanta, autorităţi şi instituţii publice).
Notiunea de autorităţi/instituţii publice nu include Parlamentul si Presedintele Romaniei, intrucat, potrivit
ordonantei, aceste doua autoritati adopta3/emit4 reglementari proprii privind modul de solutionare a petitiilor 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 procedura
specială prevazută de Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Compartimentul pentru relaţii cu publicul din cadrul autorităţii/insituţiei 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, ordonanta
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În acest sens, art. 183 – 187 din Regulamentul Camerei Deputaţilor prevăd:
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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.
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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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 publica trebuie sa comunice
petitionarului 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.
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 sa 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 sa întocmeasca, 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 persoana, în baza Legii nr. 544/2001.
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