LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)
Privind transparenŃa decizională în administraŃia publică*)
SECłIUNEA 1
DispoziŃii privind participarea la procesul de elaborare a actelor
normative
ART. 7
(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte
normative autoritatea administraŃiei publice are obligaŃia să publice
un anunŃ referitor la această acŃiune în site-ul propriu, să-l afişeze
la sediul propriu, într-un spaŃiu accesibil publicului, şi să-l
transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea
administraŃiei publice va transmite proiectele de acte normative
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor
informaŃii.
(2) AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va
fi adus la cunoştinŃa publicului, în condiŃiile alin. (1), cu cel puŃin
30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către
autorităŃile publice. AnunŃul va cuprinde: data afişării, o notă de
fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact
şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei
interesaŃi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) AnunŃul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu
relevanŃă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniŃiator
asociaŃiilor de afaceri şi altor asociaŃii legal constituite, pe
domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).
(4) La publicarea anunŃului, autoritatea administraŃiei publice va
stabili o perioadă de cel puŃin 10 zile calendaristice pentru
proiectele de acte normative prevăzute 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 privire la proiectul de
act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna 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 organizaŃiile 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, menŃionând data trimiterii
şi datele de contact ale expeditorului.
(7) Conducătorul autorităŃii publice va desemna o persoană din
cadrul instituŃiei, responsabilă pentru relaŃia cu societatea civilă,
care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare
autorităŃilor publice interesate numai după definitivare, pe baza
observaŃiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(9) Autoritatea publică în cauză 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
asociaŃie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:
a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată
conform alin. (7), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul
propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele
menŃionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor,
modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării
cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice
prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăŃean
interesat;
b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toŃi
solicitanŃii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu
referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuŃie;
c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniŃiatorul
şi/sau iniŃiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituŃiei
sau autorităŃii publice locale, experŃii şi/sau specialiştii care au
participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive,
a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului
normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după
caz, şi a proiectului de act normativ;
d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii
publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităŃii
publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii
publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăŃite ale
proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele
de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.
(11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a)
şi d) vor fi păstrate pe site-ul autorităŃii publice responsabile întro secŃiune dedicată transparenŃei decizionale. Toate actualizările în
site vor menŃiona obligatoriu data afişării.
(12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice,
acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de
la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate.
Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările
referitoare la proiectul de act normativ în discuŃie.
(13) În cazul reglementării unei situaŃii care, din cauza
circumstanŃelor sale excepŃionale, impune adoptarea de soluŃii
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului
public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de
urgenŃă prevăzută de reglementările în vigoare.

