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PODUL BUNEI GUVERNĂRI 
Cum respectă instituțiile Legile 52 și 239 și cât de mult se implică societatea civilă în 

procesul transparenței decizionale pe ambele maluri ale Prutului 
 

Transparenţa decizională a autorităţilor publice este reglementată prin L52/2003 din România şi prin Legea 

239/2008 din Republica Moldova. Potrivit acestor legi, orice proiect de act normativ propus de autorităţile publice 

aflate sub incidenţa reglementărilor legislative, trebuie supuse consultării publice, înainte de a intră în faza de 

avizare şi apoi de adoptare.  

Interacţiunea dintre emitentul de act normativ, respectiv autoritatea publică, şi societatea civilă reprezentată atât 

de simpli cetăţeni cât şi de asociaţiile legal constituite, ar trebui să se regăsească în procesul de consultare publică. 

Scopul firesc este obţinerea unei reglementări care să fie acceptată de majoritatea părţilor interesate. Și astfel mai 

ușor de implementat, având un grad ridicat de acceptare. Pentru că acest mecanism să prindă viaţă , el trebuie să fie 

cunoscut şi aplicat.  

Societatea Academică din România, Academia de Advocacy şi Asociaţia Presei Independente din Chişinău au 

realizat, în cadrul proiectului ”Podul bunei guvernări”, o cercetare care oferă o imagine de ansamblu a felului în care 

atât autorităţile din România cât şi cele din Republica Moldova au interacţionat şi au ţinut sa nu seama şi de 

propunerile societăţii civile pe parcursul anilor 2013 şi 2014. Am aflat însă şi care este gradul de implicare al 

societăţii civile. Verificările şi întocmirea bazelor de date sunt operațiuni care s-au realizat cu ajutorul voluntarilor de 

pe ambele maluri ale Prutului. Care astfel au învăţat cum să verifice instituţiile pentru a continua această activitate 

şi în viitor.  

CUM SE APLICĂ LEGEA 52 ÎN ROMÂNIA 

În România au fost investigate, în total, 106 autorităţi publice: 18 ministere, 41 de consilii judeţene şi 47 de 

primarii ale municipiilor reşedinţa de judeţ, inclusiv Bucureşti şi cele 6 sectoare. Numărul de autorităţi publice 

centrale a fost considerat constant pe toată durata cercetării şi nu au fost luate în considerare ministerele 

desfiinţate în perioada investigată.  

Referitor la gradul de transparenţă, din verificările noastre a rezultat că din totalul autorităţilor publice investigate, 

aproximativ 50% au în vedere postarea pe site-ul propriu a rapoartelor anuale de evaluare a L52/2003. La nivelul 

ministerelor se constată o tendinţa de creştere a postării pe site-ul propriu a rapoartelor anuale de evaluare a 

L52/2003, în anul 2014 faţă de anul 2013. La nivelul Consiliilor Judeţene se constată o tendinţa de neglijare a 

postării pe site-ul propriu a rapoartelor anuale de evaluare a L52/2003, în anul 2014 faţă de anul 2013. La nivelul 

primăriilor municipii de judeţ se constată o tendinţa de creştere a postării pe site-ul propriu a rapoartelor anuale de 

evaluare a L52/2003, în anul 2014 faţă de anul 2013. Autorităţile publice evaluate care nu au raport anual de 

evaluare a implementării L52/2003 postat pe site-ul propriu nu conduce la constatarea că nu s-ar află în acest spaţiu 

virtual ci ne evidenţiază identificarea foarte dificilă a acestuia. Există şi posibilitatea că aceste rapoarte să se 

regăsească postate pe site-urile proprii însă accesibilitatea lor este apropare imposibilă pentru cetăţenii interesaţi. 
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Secretariatul General al Guvernului, responsabil cu monitorizarea aplicării L52/2003 asupra tuturor autorităţilor 

publice aflate sub incidenţa acesteia, nu a urmărit îndeproape aplicarea prevederilor sub toate aspectele sale de 

către instituţiile aflate în subordinea sa. 

Cum au interacționat autoritățile publice investigate din România cu societatea civilă și care a fost rezultatul 

concret al participării cetățenilor și asociațiilor la procesul de elaborare a actelor normative 

 

  2013 2014 

  Acte adoptate Proiecte puse în 
consultare 

Proiecte puse în 
consultare din acte 

adoptate (%) 

Acte adoptate Proiecte puse în 
consultare 

Proiecte 
puse în 

consultare 
din acte 
adoptate 

(%) 

Primării 6545 1633 30 9772 1812 18.5 % 

Consilii 
Județene 

5940 719 12.1 5541 445 8  % 

Ministere 2622 633 24.1 2545 464 18.2 % 

TOTAL 15107 2985 19.8 17858 2721 15.2 % 

Fig. Transparență. Nivel Național. 

Deci din totalul actelor normative adoptate la nivelul anului 2013, în număr de 15.107, doar 2.985 au fost supuse 

consultării publice reprezentând un procent de 19.8%, primăriile având procentul cumulat cel mai ridicat de 30%, 

urmat de ministere cu un procent cumulat de 24,1%.  

La nivelul anului 2014, dintr-un număr total de 17.858 acte normative adoptate doar 2.721 au fost supuse 

consultării publice reprezentând un procent de 15,2%, primăriile fiind la nivel de aproape egalitate cu ministerele, 

înregistrând procentul cumulat 18,5%. 

Dar măcar ministerele organizează dezbateri publice, participă la dialog și țin cont de propunerile societății civile? 

Denumire instituție Acte adoptate Proiecte puse în 
consultare 

Proiecte puse în consultare 
din acte adoptate (%) 

2013 

Ministerul Culturii 24 35 146% 

Ministerul Transporturilor 159 167 105% 

Ministerul Finanțelor Publice 86 86 100% 

Ministerul Apărării Naționale 33 29 88% 

Ministerul Fondurilor Europene 22 14 64% 

Ministerul Afacerilor  Interne 76 38 50% 

Ministerul Economiei 210 62 30% 

Ministerul Sănătății 1721 117 7% 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 200 - 0% 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 76 0 0% 

Ministerul pentru  Societatea Informațională 15 - 0% 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - - - 

Ministerul Afacerilor Externe - 29 - 

Ministerul Educației Naționale - - - 

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului 
de Afaceri 

- - - 

Ministerul Justiției - 56 - 

Ministerul Muncii, Familiei,  Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 

- - - 
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Ministerul Tineretului și Sportului - - - 

2014 

Ministerul Culturii 29 36 124% 

Ministerul Transporturilor 153 153 100% 

Ministerul Finanțelor Publice 19 19 100% 

Ministerul Apărării Naționale 46 41 89% 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 73 47 64% 

Ministerul Afacerilor  Interne 82 44 54% 

Ministerul Fondurilor Europene 78 28 36% 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 63 6 10% 

Ministerul Sănătății 1787 11 1% 

Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice 209 - 0% 

Ministerul pentru  Societatea Informațională 6 - 0% 

Ministerul Economiei - - - 

Ministerul Afacerilor Externe - 10 - 

Ministerul Educației Naționale - - - 

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului 
de Afaceri 

- - - 

Ministerul Justiției - 69 - 

Ministerul Muncii, Familiei,  Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice 

- - - 

Ministerul Tineretului și Sportului - - - 

Top. Transparență. Autorități centrale. 

 

Din date reiese că cele mai active ministere, în ambii ani, au fost Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor şi 

Ministerul Finanţelor Publice, acestea dezbătând un număr de propuneri cel puţin egal cu numărul actelor 

normative adoptate, semn că cel puţin o parte a propunerilor dezbătute nu au fost şi adoptate. Există și ministere 

care nu au ţinut cont absolut deloc de respectarea prevederilor Legii 52/2003 în privința consultării. 

 

Cât de mult se implică societatea civilă din România în procesul decizional? 

 

 2013 2014 

 Proiecte puse în 
consultare 

Opinii 
cetățeni 

Opinii 
ONG 

Opinii luate în 
considerare 

Proiecte puse în 
consultare 

Opinii 
cetățeni 

Opinii 
ONG 

Opinii luate 
în 

considerare 

Primării 1633 107 10 97 1812 123 14 77 

Consilii 
Județene 

719 60 55 60 445 50 10 49 

Ministere 633 88 117 800 464 85 152 1692 

TOTAL 2985 255 182 957 2721 258 176 1818 

Fig. Opinii colectate/preluate de la cetățeni și ONG. Nivel național. 

 

La nivel naţional, analizând numărul opiniilor colectate, faţă de numărul proiectelor de acte normative supuse 

consultărilor publice, se constată că sunt într-un cuantum semnificativ redus. În anul 2013, s-a colectat un total de  

437 opinii de la cetăţeni şi ONG-uri pentru un număr de 2.985 de proiecte de acte normative, iar în anul 2014 s-a 

colectat un total de  434 opinii de la cetăţeni şi ONG-uri pentru un număr de 2.721 de proiecte de acte normative. În 

funcţie de informațiile la care s-a avut acces în etapa de colectare de date, au fost situaţii în care informaţiile 
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colectate nu conţineau departajări nete între opiniile colectate de la cetăţeni şi cele de la ONG-uri ci, doar un total 

cumulat. Pe aceste considerente, unele cifre intră în categoria datelor de tip centralizat fără a prezenta acurateţea 

departajării pe tipuri de clasificări. 

Se mai poate constata că numărul opiniilor colectate de la cetăţeni este mai mare faţă de numărul opiniilor 

colectate de la ONG-uri, pe toată perioada investigată. 

Este de subliniat că toate tipurile de autorităţi publice investigate, centrale şi locale, au preluat opinii din cele 

colectate pentru îmbunătăţirea proiectelor de acte normative. Numărul cel mai mare de opinii preluate se 

înregistrează la nivelul autorităţilor centrale, iar acesta este mult mai mare faţă de numărul opiniilor colectate, în 

fiecare din anii investigaţi. Această diferenţă poate fi explicată fie prin preluarea opiniilor prin tehnici diferite, altele 

decât cele prevăzute de L52/2003 şi cumulate în raportul de evaluare a implementării L52/2003, fie o înţelegere 

diferenţiată a structurilor tip ONG în raport cu formularea din lege a “asociaţiilor legal constituite”, situaţie în care 

pot fi cumulate şi structurile mediului de afaceri şi/sau partenerii sociali (patronate, sindicate). În ambele variante ar 

trebui clarificată sintagma, astfel încât rapoartele anuale de evaluare a implementării legii privind transparenţa 

autorităţilor publice să oglidească procesul de consultare corespunzător acesteia. 

CUM SE APLICĂ LEGEA 239 ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Referitor la gradul de transparență în privința rapoartelor specifice acestei legi care trebuiau făcute publice de către 

instituții și autorități, s-a constatat că, din 83 de instituţii, numai 10 (12%) aveau raportul pe transparenţă 

decizională pentru anul 2013 disponibil pe site: CR Soroca şi 9 din 16 ministere (Ministerul Apărării, Ministerul 

Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Ministerul Tineretului si Sportului). Lor li s-au adăugat CR 

Cahul, CR Edineţ şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în 2014. CR Soroca este singura instituţie 

sub-naţională care a publicat un raport privind transparenţa decizională în ambii ani studiaţi. 

Cum au interacționat autoritățile publice investigate din Republica Moldova cu societatea civilă și care a fost 

rezultatul concret al participării cetățenilor și ONG-urilor la procesul de elaborare a actelor normative 

Din Republica Moldova, echipa a verificat site-urile a 83 de instituţii publice: 16 ministere, 32 de consilii raionale şi 

35 de primării ale reşedinţelor de raion, plus Chişinău. Pentru simplitate, numărul de ministere a fost considerat 

constant pe toată perioada studiului. Unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria nu a făcut 

obiectul acestui studiu, însă primăria Dubăsari a fost inclusă întrucât administrarea raionului este împărţită. De 

asemenea, nu au fost colectate date de la ministere desfiinţate, numărul acestora fiind considerat constant. 

 2013 2014 

 
Acte 

 adoptate 
Proiecte puse 
 în dezbatere 

Proiecte puse în 
 dezbatere din 

 acte adoptate (%) 

Acte 
 adoptate 

Proiecte puse 
 în dezbatere 

Proiecte puse în 
dezbatere 

din acte adoptate (%) 

Ministere 7829 741 9% 3975 576 14% 

Consilii  raionale 693 164 24% 935 309 33% 

Primării - - - - - - 

Total 8522 905 11% 4910 885 18% 

Tabel. Transparenţa la nivel naţional. Sursă: Calcule proprii 
 

În ciuda performanţei mai bune a ministerelor în ceea ce priveşte furnizarea de date referitoare la procesul 

decizional, observăm că numai 9% dintre proiectele adoptate la nivel de minister au fost dezbătute public în 2013 
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şi 14% în 2014. Consiliile raionale însă au dezbătut public 24% dintre proiectele adoptate în 2013 şi 33% în 2014. 

Este firesc să existe o mai mare implicare a cetăţenilor şi organizaţiilor la nivel subnaţional, iar evoluţia de la un an 

la altul este încurajatoare, mai ales că procentele au crescut în condiţiile în care numărul absolut de documente a 

fost la rândul său mai mare. Chiar şi aşa, faptul că marea majoritate a actelor adoptate de autorităţile publice din 

Rep. Moldova trec fără a fi dezbătute public este motiv de îngrijorare şi un semn al transparenţei reduse. 

 

Dar măcar ministerele din Republica Moldova organizează dezbateri publice, participă la dialog și țin cont de 

propunerile societății civile? 

 

Denumire instituţie Acte adoptate 
Proiecte puse  
în dezbatere 

Proiecte puse în dezbatere din 
acte adoptate (%) 

2013 

Ministerul Economiei 122 121 99% 

Ministerul Finanţelor 136 92 68% 

Ministerul Educaţiei 2518 427 17% 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 465 33 7% 

Ministerul Mediului 710 40 6% 

Ministerul Sănătăţii 2012 23 1% 

Ministerul Tineretului şi Sportului 1078 5 0% 

Ministerul Apărării 788 0 0% 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor - - - 

Ministerul Culturii - - - 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - - - 

Ministerul Afacerilor Interne - - - 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - - - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor - - - 

Ministerul Justiţiei - - - 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - - - 

2014 

Ministerul Economiei 186 145 78% 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 199 81 41% 

Ministerul Finanţelor 154 50 32% 

Ministerul Educaţiei 962 223 23% 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 126 14 11% 

Ministerul Culturii 350 27 8% 

Ministerul Sănătăţii 1537 25 2% 

Ministerul Tineretului şi Sportului 791 7 1% 

Ministerul Apărării 632 4 1% 

Ministerul Mediului - - - 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - - - 

Ministerul Afacerilor Interne - - - 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare - - - 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor - - - 

Ministerul Justiţiei - - - 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei - - - 

Tabel.Transparenţa la nivel naţional, ministere. Sursă: Calcule proprii 

 

Ministerul Economiei este singurul care a dezbătut public peste jumătate dintre propunerile adoptate în ambii 

ani. De remarcat este că, în majoritatea rapoartelor, numărul şedinţelor publice şi numărul dezbaterilor publice 

sunt calculate împreună, semn că, la nivel instituţional, nu se face diferenţa. La fel este şi în cazul numărului de 

participanţi la şedinţele publice şi la dezbateri. Din această cauză, datele au fost trecute numai în categoriile 

"numărul şedinţelor publice" şi "numărul participanţilor la şedinţe publice". Faptul că şedinţele publice se 

confundă cu dezbaterile publice poate însemna mai multe lucruri: că orice şedinţă publică este automat o 

dezbatere, în care cetăţenii pot lua cuvântul, face recomandări şi se pot implica în procesul decizional sau că nu se 

organizează dezbateri publice iar orice şedinţă la care cetăţenii asistă pasiv primeşte această denumire. 

 

Și cât de mult se implică societatea civilă din Republica Moldova în procesul decizional? 

 

  2013 2014 

  Proiecte 
 puse în 

consultare 

Opinii 
cetăţeni 

Opinii 
ONG 

Opinii luate 
 în 

considerare 

Proiecte 
 puse în 

consultare 

Opinii 
cetăţeni 

Opinii 
ONG 

Opinii luate 
 în considerare 

Ministere 741 392 1178 1691 576 83 155 1128 

Consilii raionale 164 5 2 7 309 5 3 7 

Primării - - - - - - - - 

Total 905 397 1180 1698 885 88 158 1135 

Tabel. Opinii colectate/preluate de la cetăţeni şi ONG-uri. Nivel naţional. Sursă: Calcule proprii 

 

La nivel naţional, se observă mari diferenţe în ceea ce priveşte numărul de opinii formulate de ONG-uri în 2014 

(155) faţă de 2013 (1178). Per ansamblu, se vede că un număr mare de recomandări au fost luate în considerare 

la nivel de minister – mai mare chiar decât numărul total de recomandări primite din partea cetăţenilor şi ONG-

urilor – fapt explicabil prin venirea unor recomandări şi din alte surse, care nu sunt, însă, specificate. La nivel 

raional, sunt mult mai puţine opinii trimise. 

Este nevoie să punem punctul pe trei de „i”: Informare, Implicare, Iniţiativă, pe ambele maluri ale Prutului 

Desi Legea 52/2003 este în vigoare de 13 ani în România, iar Legea 239/2008 este în vigoare de 7 ani în Republica 

Moldova, autoritățile publice locale și centrale au mari dificultăți în aplicarea reglementărilor referitoare la 

transparența decizională. Cu toate că prevederile din corpul legii sunt clare, se resimte, din păcate, o reacție de 

disconfort față de procesul participativ de elaborare a actelor normative. Este acut și sentimentul inutilității 

efortului depus, în raport cu rezultatele obținute. De cele mai multe ori, autoritățile publice se limitează să aplice 

minimal și formal prevederile legii. De partea cealaltă, societatea civilă are nevoie să aprofundeze prevederile 

legilor respective și să se implice mult mai activ în aplicarea lor. Sentimentul inutilității poate fi eliminat pe de o 

parte prin deschiderea către dialog a instituțiilor – ar fi și cazul, după atâția ani de la intrarea în vigoare a legilor 

transparenței decizionale. Pe de altă parte, prin încurajarea societății civile de a se implica în procesul decizional, 

inclusiv printr-un parteneriat cu mass media care poate reflecta cu succes exemple de bune și rele practici. Dacă 

oamenii ar vedea că pot obține rezultate bune, cu finalitate concretă, chiar cu riscul depășirii inerentelor bariere 
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birocratice, cetățenii ar putea deveni principalul consultant în elaborarea actelor normative, și nu numai 

principal beneficiar. 

Anexă. Care este rezultatul verificărilor pe site a rapoartelor despre transparența decizională 
și cum au răspuns instituțiile atunci când le-am cerut 
 

România 
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Republica Moldova 
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