
        LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) 
       Privind transparen Ńa decizional ă în administra Ńia public ă*) 
  SEC łIUNEA 1 
    Dispozi Ńii privind participarea la procesul de elaborare a actelor 
normative 
 
    ART. 7  
    (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proie ctelor de acte 
normative autoritatea administra Ńiei publice are obliga Ńia s ă publice 
un anun Ń referitor la aceast ă ac Ńiune în site-ul propriu, s ă-l afi şeze 
la sediul propriu, într-un spa Ńiu accesibil publicului, şi s ă-l 
transmit ă c ătre mass-media central ă sau local ă, dup ă caz. Autoritatea 
administra Ńiei publice va transmite proiectele de acte normati ve 
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru p rimirea acestor 
informa Ńii. 
    (2) Anun Ńul referitor la elaborarea unui proiect de act norm ativ va 
fi adus la cuno ştin Ńa publicului, în condi Ńiile alin. (1), cu cel pu Ńin 
30 de zile lucr ătoare înainte de supunerea spre avizare de c ătre 
autorit ăŃile publice. Anun Ńul va cuprinde: data afi şării, o not ă de 
fundamentare, o expunere de motive, un referat de a probare privind 
necesitatea adopt ării actului normativ propus, un studiu de impact 
şi/sau de fezabilitate, dup ă caz, textul complet al proiectului actului 
respectiv, precum şi termenul-limit ă, locul şi modalitatea în care cei 
interesa Ńi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare 
de recomandare privind proiectul de act normativ. 
    (3) Anun Ńul referitor la elaborarea unui proiect de act norm ativ cu 
relevan Ńă asupra mediului de afaceri se transmite de c ătre ini Ńiator 
asocia Ńiilor de afaceri şi altor asocia Ńii legal constituite, pe 
domenii specifice de activitate, în termenul prev ăzut la alin. (2). 
    (4) La publicarea anun Ńului, autoritatea administra Ńiei publice va 
stabili o perioad ă de cel pu Ńin 10 zile calendaristice pentru 
proiectele de acte normative prev ăzute la alin. (2), pentru a primi în 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii publice. 
    (5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu pri vire la proiectul de 
act normativ supus dezbaterii publice se vor consem na într-un registru, 
menŃionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care 
s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea. 
    (6) Persoanele sau organiza Ńiile interesate care transmit în scris 
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiec tul de act normativ 
supus dezbaterii publice vor specifica articolul sa u articolele din 
proiectul de act normativ la care se refer ă, men Ńionând data trimiterii 
şi datele de contact ale expeditorului. 
    (7) Conduc ătorul autorit ăŃii publice va desemna o persoan ă din 
cadrul institu Ńiei, responsabil ă pentru rela Ńia cu societatea civil ă, 
care s ă primeasc ă propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor 
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. 
    (8) Proiectul de act normativ se transmite spre  analiz ă şi avizare 
autorit ăŃilor publice interesate numai dup ă definitivare, pe baza 
observa Ńiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4). 
    (9) Autoritatea public ă în cauz ă este obligat ă s ă decid ă 
organizarea unei întâlniri în care s ă se dezbat ă public proiectul de 



act normativ, dac ă acest lucru a fost cerut în scris de c ătre o 
asocia Ńie legal constituit ă sau de c ătre o alt ă autoritate public ă. 
    (10) Dezbaterile publice se vor desf ăşura dup ă urm ătoarele reguli: 
    a) autoritatea public ă responsabil ă, prin persoana desemnat ă 
conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publi ca pe site-ul 
propriu şi va afi şa la sediul propriu, al ături de documentele 
menŃionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomand ărilor, 
modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat lu ării 
cuvântului şi orice alte detalii de desf ăşurare a dezbaterii publice 
prin care se asigur ă dreptul la libera exprimare al oric ărui cet ăŃean 
interesat; 
    b) dezbaterea public ă se va încheia în momentul în care to Ńi 
solicitan Ńii înscri şi la cuvânt şi-au exprimat recomand ările cu 
referire concret ă doar la proiectul de act normativ în discu Ńie; 
    c) la dezbaterea public ă vor participa obligatoriu ini Ńiatorul 
şi/sau ini Ńiatorii proiectului de act normativ din cadrul inst itu Ńiei 
sau autorit ăŃii publice locale, exper Ńii şi/sau speciali ştii care au 
participat la elaborarea notei de fundamentare, a e xpunerii de motive, 
a referatului de aprobare privind necesitatea adopt ării actului 
normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, dup ă 
caz, şi a proiectului de act normativ; 
    d) în termen de 10 zile calendaristice de la în cheierea dezbaterii 
publice se asigur ă accesul public, pe site-ul şi la sediul autorit ăŃii 
publice responsabile, la urm ătoarele documente: minuta dezbaterii 
publice, recomand ările scrise colectate, versiunile îmbun ăt ăŃite ale 
proiectului de act normativ în diverse etape ale el abor ării, rapoartele 
de avizare, precum şi versiunea final ă adoptat ă a actului normativ. 
    (11) Toate documentele prev ăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) 
şi d) vor fi p ăstrate pe site-ul autorit ăŃii publice responsabile într-
o sec Ńiune dedicat ă transparen Ńei decizionale. Toate actualiz ările în 
site vor men Ńiona obligatoriu data afi şării. 
    (12) În toate cazurile în care se organizeaz ă dezbateri publice, 
acestea trebuie s ă se desf ăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de 
la publicarea datei şi locului unde urmeaz ă s ă fie organizate. 
Autoritatea public ă în cauz ă trebuie s ă analizeze toate recomand ările 
referitoare la proiectul de act normativ în discu Ńie. 
    (13) În cazul reglement ării unei situa Ńii care, din cauza 
circumstan Ńelor sale excep Ńionale, impune adoptarea de solu Ńii 
imediate, în vederea evit ării unei grave atingeri aduse interesului 
public, proiectele de acte normative se supun adopt ării în procedura de 
urgen Ńă prev ăzut ă de reglement ările în vigoare. 
 


