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ANEX!

N O R M E  M E T O D O L O G I C E
de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparen!a decizional" în administra!ia public"

CAPITOLUL I
Dispozi!ii generale

ARTICOLUL 1

Aria de aplicare

(1) Prezentele norme metodologice se aplic! de c!tre
autorit!"ile #i institu"iile publice prev!zute la art. 4 din Legea
nr. 52/2003 privind transparen"a decizional! în administra"ia
public!, republicat!, cu modific!rile ulterioare, denumite
în continuare autorit"#i $i institu#ii publice.

(2) Scopul prezentelor norme metodologice este de
a standardiza #i uniformiza procedura de asigurare
a transparen"ei decizionale la nivelul entit!"ilor prev!zute la
alin. (1), f!r! a limita posibilitatea acestora de a stabili activit!"i
suplimentare pentru facilitarea accesului cet!"enilor la procesele
de elaborare a actelor normative #i de luare a deciziilor
administrative.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, deciziile
administrative sunt în"elese ca acte administrative adoptate de
autorit!"ile administra"iei publice locale potrivit prevederilor
art. 196—198 din Ordonan"a de urgen"! a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific!rile
#i complet!rile ulterioare.

ARTICOLUL 2

Persoana responsabil" pentru rela!ia cu societatea civil"

(1) Activit!"ile privind transparen"a decizional! sunt derulate
de c!tre persoanele responsabile pentru rela"ia cu societatea
civil! din cadrul autorit!"ilor #i institu"iilor publice, cu atribu"ii de
coordonare a implement!rii reglement!rilor privind transparen"a
decizional! în administra"ia public!.

(2) Persoana responsabil! pentru rela"ia cu societatea civil!
colaboreaz!, dup! caz, cu structurile #i compartimentele de
specialitate din cadrul autorit!"ii sau institu"iei publice.

(3) Numele #i prenumele persoanei/denumirea
compartimentelor desemnate responsabile pentru rela"ia cu
societatea civil! se aduc la cuno#tin"a publicului la sediul #i pe
site-ul propriu al autorit!"ii sau institu"iei publice, în sec"iunea
Transparen"! decizional!.

(4) Fiecare autoritate sau institu"ie public! va stabili, în
func"ie de specificul propriu al activit!"ilor, num!rul de persoane
necesar pentru îndeplinirea în bune condi"ii a atribu"iilor care
revin autorit!"ii sau institu"iei publice în vederea asigur!rii
transparen"ei decizionale.

(5) Atribu"iile persoanei sau compartimentelor responsabile
pentru rela"ia cu societatea civil!, precum #i organizarea #i
func"ionarea acestora se stabilesc, în baza legii #i a dispozi"iilor
prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de
organizare #i func"ionare a autorit!"ii sau a institu"iei publice
respective #i includ atribu"iile structurilor pentru rela"ia cu mediul
asociativ prev!zute de art. 51 #i 52 din Ordonan"a Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia"ii #i funda"ii, aprobat! cu
modific!ri #i complet!ri prin Legea nr. 246/2005, cu modific!rile
#i complet!rile ulterioare.

CAPITOLUL II
Procedura de asigurare a transparen!ei decizionale

ARTICOLUL 3
Aplicarea procedurii de transparen!" decizional"

(1) Este supus procedurii de transparen"! decizional! orice
proces de elaborare a proiectului unui act normativ, respectiv de
luare a unei decizii administrative în #edin"! public! #i care nu
se încadreaz! în situa"iile de excep"ie prev!zute la art. 6 din
Legea nr. 52/2003, republicat!, cu modific!rile ulterioare.

(2) Autoritatea sau institu"ia public! care are competen"a de
a ini"ia actul normativ, respectiv de a adopta decizia
administrativ! este responsabil! de procedura de asigurare a
transparen"ei decizionale.

(3) În situa"ia existen"ei mai multor coini"iatori, ace#tia vor
realiza o singur! procedur! de transparen"! decizional!, cu
respectarea dispozi"iilor legii #i ale prezentelor norme
metodologice.

(4) Dac! în procesul de elaborare a unui act normativ,
respectiv de luare a unei decizii administrative, având în vedere
domeniul reglementat, exist! proceduri de dezbatere sau
consultare stabilite prin legi speciale ale unor categorii de
asocia"ii profesionale, sindicale, patronale sau de alt! natur!,
acestea se aplic! cumulativ cu procedura prev!zut! de Legea
nr. 52/2003, republicat!, cu modific!rile ulterioare, #i de
prezentele norme metodologice.

ARTICOLUL 4
Etapele procedurii de asigurare a transparen!ei decizionale
(1) Realizarea procedurii de asigurare a transparen"ei

decizionale const! în parcurgerea urm!toarelor etape:
a) derularea de consult!ri cu organiza"ii neguvernamentale #i

speciali#ti în vederea elabor!rii proiectului de act normativ #i a
instrumentelor de prezentare #i motivare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic!
legislativ! pentru elaborarea actelor normative, republicat!, cu
modific!rile #i complet!rile ulterioare, sau, dup! caz, ale
Hot!rârii Guvernului nr. 443/2022 pentru aprobarea con"inutului
instrumentului de prezentare #i motivare, a structurii raportului
privind implementarea actelor normative, a instruc"iunilor
metodologice pentru realizarea evalu!rii impactului, precum #i
pentru înfiin"area Consiliului consultativ pentru evaluarea
impactului actelor normative, sau, dup! caz, în vederea redact!rii
proiectului de ordine de zi #i instrumentelor de prezentare #i
motivare, în conformitate cu prevederile art. 135—140 din
Ordonan"a de urgen"! a Guvernului nr. 57/2019, cu modific!rile
#i complet!rile ulterioare;

b) determinarea aplicabilit!"ii situa"iilor de excep"ie prev!zute
de Legea nr. 52/2003, republicat!, cu modific!rile ulterioare,
dac! este cazul;

c) stabilirea detaliilor privind procedura de participare la
procesul de elaborare a proiectului de act normativ, respectiv de
luare a unei decizii administrative în cadrul #edin"ei publice,
inclusiv:

(i) perioada total! alocat! desf!#ur!rii procedurii;
(ii) regulile #i modalitatea de acces la informa"iile #i

documentele aferente procedurii, respectiv lista
informa"iilor #i documentelor necesar a fi puse la

HG 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Publicată în MOR 645/29.06.2022  -- Page 2 of 9



dispozi"ia celor interesa"i, locul #i modalitatea în care
pot fi accesate de publicul interesat;

(iii) modul de colectare a propunerilor, sugestiilor, opiniilor
cu valoare de recomandare scrise;

(iv) detaliile organizatorice ale întâlnirilor de dezbatere
public! sau, dup! caz, ale #edin"elor publice, inclusiv
locul #i regulile de desf!#urare #i modul de
înregistrare;

(v) modalitatea de publicitate a procedurii, prin accesarea
canalelor de comunicare adecvate grupurilor-"int!
identificate;

(vi) modul de publicare #i arhivare a informa"iilor #i
documentelor aferente procedurii spre a fi accesate
de publicul interesat;

d) redactarea anun"ului referitor la elaborarea unui proiect
de act normativ, conform modelului prev!zut de anexa nr. 1, sau,
dup! caz, redactarea anun"ului cu privire la desf!#urarea
#edin"ei publice, conform modelului prev!zut de anexa nr. 2,
stabilind orice alte detalii de desf!#urare a #edin"ei prin care se
asigur! dreptul la libera exprimare al oric!rui cet!"ean interesat;

e) aducerea la cuno#tin"a publicului a anun"ului privind
deschiderea procedurii de transparen"! decizional! a procesului
de elaborare a proiectului unui act normativ sau, dup! caz,
anun"ului cu privire la desf!#urarea #edin"ei publice;

f) dac! este cazul, organizarea unei întâlniri de dezbatere
public! a proiectului de act normativ;

g) consemnarea tuturor propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu
valoare de recomandare într-un registru special prev!zut în
anexa nr. 3, respectiv în minuta dezbaterii sau #edin"ei publice;

h) definitivarea proiectului de act normativ, precum #i a
instrumentelor de prezentare #i motivare, pe baza propunerilor,
sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare primite, dup!
caz;

i) informarea participan"ilor cu privire la modul în care
propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare
f!cute de p!r"ile interesate pe parcursul procesului au fost
valorificate, prin consemnarea #i publicarea registrului special
prev!zut în anexa nr. 3, respectiv a minutei dezbaterii sau
#edin"ei publice.

(2) Parcurgerea etapelor se realizeaz! cronologic, conform
schi"ei de planificare cuprinse în anexa nr. 4, în m!sura în care
sunt aplicabile pe parcursul derul!rii procedurii de asigurare a
transparen"ei decizionale.

ARTICOLUL 5

Excep!ii de la procedura de asigurare 
a transparen!ei decizionale

(1) Actele administrative cu caracter individual, precum
#i cele prev!zute la art. 6 din Legea nr. 52/2003, republicat!,
cu modific!rile ulterioare, nu fac obiectul procedurii de asigurare
a transparen"ei decizionale.

(2) În cazul în care se constat! lipsa caracterului normativ al
actului ini"iat, lipsa caracterului public al #edin"ei sau inciden"a
unei situa"ii de excep"ie prev!zute de Legea nr. 52/2003,
republicat!, cu modific!rile ulterioare, autoritatea sau institu"ia
public! competent! nu are obliga"ia realiz!rii etapelor procedurii
de transparen"! decizional! prev!zute la art. 4 alin. (1) lit. c)—i).

(3) Situa"iile prev!zute la alin. (2) se justific! în cuprinsul
instrumentelor de prezentare #i motivare.

ARTICOLUL 6

Comunicarea anun!ului

(1) Anun"ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
sau, dup! caz, anun"ul cu privire la desf!#urarea #edin"ei publice
se aduce la cuno#tin"a public! prin:

a) publicare pe site-ul propriu al autorit!"ii sau institu"iei
publice, în sec"iunea Transparen#" decizional";

b) publicare pe platforma www.e-consultare.gov.ro;
c) afi#are la sediul propriu, într-un spa"iu accesibil publicului;
d) transmiterea unui comunicat c!tre mass-media central!

sau local!, dup! caz;
e) transmiterea c!tre persoanele care au depus o cerere

pentru primirea informa"iilor privind procedura de asigurare
a transparen"ei decizionale;

f) transmiterea c!tre organiza"iile luate în eviden"! de
autoritate sau institu"ie în condi"iile art. 51 alin. (1) #i ale art. 52
din Ordonan"a Guvernului nr. 26/2000, aprobat! cu modific!ri #i
complet!ri prin Legea nr. 246/2005, cu modific!rile #i
complet!rile ulterioare.

(2) Anun"ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
se aduce la cuno#tin"a publicului cu cel pu"in 30 de zile lucr!toare
înainte de supunerea spre avizarea interinstitu"ional! de c!tre
autorit!"ile publice prev!zut! de Hot!rârea Guvernului
nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea #i
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum #i a altor documente, în
vederea adopt!rii/aprob!rii, cu modific!rile ulterioare.

(3) În procesul de luare a deciziilor administrative, anun"ul
trebuie adus la cuno#tin"a publicului cu cel pu"in 3 zile înainte de
desf!#urarea #edin"ei publice, asigurându-se un termen
rezonabil pentru înscrierea la cuvânt a persoanelor interesate.

(4) La momentul public!rii anun"ului referitor la elaborarea
unui proiect de act normativ, autoritatea sau institu"ia public!
stabile#te, în func"ie de specificul domeniului reglementat #i de
impactul reglement!rii, o perioad! de cel pu"in 10 zile
calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ
supus procedurii de transparen"! decizional!.

ARTICOLUL 7

Organizarea #i desf"#urarea întâlnirii de dezbatere public"

(1) La solicitarea scris! a unei asocia"ii legal constituite
sau a altei autorit!"i publice, precum #i la ini"iativa autorit!"ii
sau institu"iei publice competente, se organizeaz! o întâlnire
de dezbatere public! a proiectului de act normativ.

(2) Data pân! la care poate fi solicitat! o întâlnire
de dezbatere public! a proiectului de act normativ este ultima zi
dinaintea transmiterii proiectului de act normativ c!tre autorit!"ile
avizatoare, conform dispozi"iilor art. 6 alin. (2).

(3) Redactarea anun"ului cu privire la organizarea întâlnirii
de dezbatere public! a proiectului de act normativ se realizeaz!
conform modelului prev!zut în anexa nr. 5.

(4) Aducerea la cuno#tin"a publicului a anun"ului cu privire la
organizarea întâlnirii de dezbatere public! a proiectului de act
normativ se realizeaz! în condi"iile prev!zute de art. 6 alin. (1).
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(5) Întâlnirea de dezbatere public! se desf!#oar! cu invitarea
special! a:

a) ini"iatorilor #i exper"ilor care au elaborat proiectul de act
normativ supus procedurii de transparen"! decizional!;

b) cet!"enilor #i asocia"iilor legal constituite care au prezentat
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare în scris,
referitoare la unul dintre domeniile de interes public care
urmeaz! s! fie abordat în întâlnirea de dezbatere public!;

c) persoanelor care au depus o cerere pentru primirea
informa"iilor privind procedura de asigurare a transparen"ei
decizionale;

d) organiza"iilor luate în eviden"! de autoritatea sau institu"ia
public! în condi"iile art. 51 alin. (1) #i art. 52 din Ordonan"a
Guvernului nr. 26/2000, aprobat! cu modific!ri #i complet!ri prin
Legea nr. 246/2005, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare.

(6) Întâlnirea de dezbatere public! a proiectului de act
normativ trebuie organizat! în cel mult 10 zile calendaristice de
la publicarea anun"ului prev!zut la alin. (3), cu men"ionarea datei
#i a locului unde urmeaz! s! fie organizat!, asigurându-se un
termen rezonabil între data public!rii anun"ului #i data întâlnirii
de dezbatere public!.

(7) Dezbaterea public! prev!zut! la alin. (1) se poate
desf!#ura #i on-line. În acest caz, anun"ul prev!zut la alin. (3) va
con"ine men"iunea c! dezbaterea public! se va desf!#ura
on-line, indicându-se mijloacele tehnice ce urmeaz! a fi utilizate,
precum #i limitele de participare generate de acestea.

ARTICOLUL 8
Transmiterea #i consemnarea sugestiilor

(1) Persoanele interesate transmit în scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul
de act normativ supus procedurii de transparen"! decizional!,
specificând articolul sau articolele din proiectul de act normativ
la care se refer!, men"ionând data trimiterii #i datele de contact
ale expeditorului. În acest scop, persoanele interesate pot folosi
modelul prev!zut în anexa nr. 6.

(2) Persoanele interesate care particip! la întâlnirea de
dezbatere public! pot formula recomand!ri, conform modelului
comunicat prin anun"ul de organizare a dezbaterii publice
prev!zut în anexa nr. 5.

(3) Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare
cu privire la proiectul de act normativ supus procedurii de
transparen"! decizional! sunt consemnate în registrul special
prev!zut în anexa nr. 3, men"ionându-se data primirii, persoana
de la care s-a primit propunerea, sugestia, opinia cu valoare de
recomandare #i datele de contact ale acesteia.

(4) Compartimentul ini"iator #i exper"ii care au participat la
elaborarea proiectului de act normativ analizeaz! toate
recomand!rile primite în scris #i/sau în timpul întâlnirilor de
dezbateri publice cu privire la proiectul de act normativ în
discu"ie.

(5) În cazul în care exist! recomand!ri care nu pot fi preluate,
justificarea neprelu!rii acestora se consemneaz! în registrul
special prev!zut la alin. (3).

ARTICOLUL 9
Desf"#urarea #edin!ei publice

(1) În cadrul #edin"ei publice se realizeaz! invitarea special!
a categoriilor enumerate la art. 7 alin. (5).

(2) Pre#edintele de #edin"! este persoana care prezideaz!
#edin"a public! #i care are urm!toarele atribu"ii:

a) se asigur! c! nu exist! niciun impediment legal de natur!
s! împiedice implicarea persoanelor interesate la #edin"ele
publice;

b) stabile#te ordinea de prec!dere #i ofer! invita"ilor #i
persoanelor care particip! din proprie ini"iativ! posibilitatea de a
se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;

c) se asigur! c! persoanele care asist! la #edin"ele publice,
invitate sau din proprie ini"iativ!, respect! regulamentul de
organizare #i func"ionare, respectiv de ordine interioar! a
autorit!"ii publice;

d) în cazul în care constat! c! o persoan! a înc!lcat
regulamentul, dispune, în ordine, avertizarea acesteia, iar, dac!
abaterea se repet!, poate dispune evacuarea sa.

(3) Persoana desemnat! de pre#edintele de #edin"!
elaboreaz! minuta #edin"ei publice, incluzând #i votul fiec!rui
membru, cu excep"ia cazurilor în care s-a hot!rât vot secret.

ARTICOLUL 10
Publicitatea informa!iilor

(1) Informa"iile #i documentele prev!zute de Legea
nr. 52/2003, republicat!, cu modific!rile ulterioare, #i de prezentele
norme metodologice se vor afi#a obligatoriu pe pagina proprie de
internet, în sec"iunea dedicat! denumit! „Transparen"!
decizional!”, orice actualizare fiind indicat! prin dat!.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii
procedurii de transparen"! decizional!, persoana responsabil!
pentru rela"ia cu societatea civil! asigur! accesul public, pe
site-ul propriu în sec"iunea dedicat! denumit! „Transparen"!
decizional!” #i la sediul autorit!"ii sau institu"iei publice,
a informa"iilor #i a documentelor prev!zute la alin. (1) #i art. 4
alin. (1) lit. i).

ARTICOLUL 11
Raportarea anual"

(1) Anual este întocmit un raport privind transparen"a
decizional!, prev!zut în anexa nr. 7, care se public! pân! la
data de 30 aprilie a fiec!rui an pentru anul anterior:

a) în sec"iunea „Transparen"! decizional!” de pe site-ul
propriu al autorit!"ii sau institu"iei publice;

b) prin afi#are la sediul propriu într-un spa"iu accesibil
publicului sau prin prezentare în #edin"! public!.

(2) Raportul prev!zut la alin. (1) se completeaz! #i on-line
pân! la data de 15 mai pe platforma unic! de centralizare
www.e-consultare.gov.ro, creat! #i administrat! de Secretariatul
General al Guvernului.

CAPITOLUL III
Dispozi!ii tranzitorii #i finale 

ARTICOLUL 12
Platforma E-consultare

În termen de 18 luni de la data intr!rii în vigoare a prezentelor
norme metodologice, Secretariatul General al Guvernului
dezvolt! func"ionalit!"ile platformei www.e-consultare.gov.ro #i
adopt!, prin ordin, normele de publicare în platforma
www.e-consultare.gov.ro a informa"iilor #i a documentelor
prev!zute la art. 10 alin. (1) #i art. 11 alin. (1).

ARTICOLUL 13

Anexe

Anexele nr. 1—7 fac parte integrant! din prezentele norme
metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Anun! referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
Numele autorit!"ii sau institu"iei publice ............................................
Ast!zi, .............................,   ........................................................................................................, anun"! 

(data afi#!rii)                                     (numele autorit!"ii sau institu"iei publice ini"iatoare)
deschiderea procedurii de transparen"! decizional! a procesului de elaborare a proiectului urm!torului act
normativ: .........................................................................

(denumirea proiectului de act normativ)
Paragraf descriptiv — problema identificat!, solu"ia propus! de actul normativ, impactul scontat etc.
Documenta"ia aferent! proiectului de act normativ include (dup" caz): • nota de fundamentare a

proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind necesitatea adopt!rii actului normativ
propus; • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) #i datele brute care au stat la baza lor;
• textul complet al proiectului actului respectiv: • alte documente considerate relevante.

Documenta"ia poate fi consultat!: • pe pagina de internet a institu"iei, la ...............................................
(adresa de internet unde 

este publicat! documenta"ia)
• la sediul institu"iei .............................................. • proiectul de act normativ se poate ob"ine în copie, 

(adresa)
pe baz! de cerere depus! la biroul de rela"ii cu publicul al institu"iei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii
de transparen"! decizional! se pot depune pân! la data de ............................................................................:

(Termenul se calculeaz! luând în considerare cel pu"in 
10 zile calendaristice de la data public!rii anun"ului.)

! prin formularul online disponibil pe pagina de internet a institu"iei la linkul ..................; ! ca mesaj în
format electronic pe adresa de e-mail: ................; ! prin po#t!, pe adresa ................................; ! la sediul
institu"iei, la Registratur!, la adresa ................................, între orele ................ .

Materialele transmise vor purta men"iunea „Propuneri privind .............................................................”
(denumirea proiectului de act normativ)

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet
a institu"iei, la linkul ......................................................... .

Nepreluarea recomand!rilor formulate #i înaintate în scris va fi justificat! în scris.
Pentru cei interesa"i exist! #i posibilitatea organiz!rii unei întâlniri în care s! se dezbat! public

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de c!tre o asocia"ie legal constituit!
sau de c!tre o alt! autoritate sau institu"ie public! pân! la data de ..................... .

Pentru informa"ii suplimentare, v! st!m la dispozi"ie la urm!toarele date de contact: telefon: ................,
e-mail: ......................................., persoan! de contact: ................................. .

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Anun! privind organizarea unei #edin!e publice

În conformitate cu prevederile Hot!rârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparen"a decizional! în administra"ia public!,
v! aducem la cuno#tin"! c! în data de ............................, ora ......., la ................................................./online, 

(Se va completa                                       (Se va completa adresa 
data stabilit!.)                                  la care se va desf!#ura #edin"a.)

va avea loc #edin"a public! a ..........................................................., cu urm!toarea ordine de zi:
(numele autorit!"ii sau institu"iei publice) 

1. (Se vor completa proiectele de hot"râri/subiectele discutate.)
2. (Se vor completa proiectele de hot"râri/subiectele discutate.)

Func"ia #i numele conduc!torului autorit!"ii sau institu"iei publice,
...................................

Secretar al .......................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Registru pentru consemnarea #i analizarea propunerilor, sugestiilor, 
opiniilor cu valoare de recomandare primite

Numele autorit!"ii sau institu"iei publice .......................................
Elaborat ..................................
Responsabil/$ef compartiment

Nr. 
crt.

Data
primirii

Persoana/
Organiza"ia ini"iatoare

Date de contact 
(cel pu"in e-mail)

Textul propus 
de autoritatea

ini"iatoare

Con"inut
propunere/

sugestie/opinie
Stadiu 

(preluat!/nepreluat!)
Justificarea
neprelu!rii

1.
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ANEXA Nr. 4*)
la normele metodologice

Schi!a de planificare în timp a adopt"rii unui act normativ care intr" sub inciden!a Legii nr. 52/2003 privind transparen!a decizional" în administra!ia public"

*) Anexa nr. 4 este reprodus! în facsimil.

�

Anexa nr. 4 
la norme metodologice 
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ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

Anun! privind organizarea unei întâlniri de dezbatere public"

Numele autorit!"ii sau institu"iei publice ...............................
Ast!zi, .....................,    %%%................................................. invit! pe to"i cei interesa"i la întâlnirea 

(data afi#!rii)              (numele autorit!"ii sau institu"iei publice)
de dezbatere public! privind urm!torul proiect de act normativ: ...............................................................

(denumirea proiectului de act normativ)
Evenimentul are loc în data de ...... (Dezbaterea trebuie s" se desf"$oare în cel mult 10 zile

calendaristice de la publicarea datei $i locului unde urmeaz" s" fie organizat".), ora ...., în sala %..., aflat!
la adresa %%.............................../online.

Paragraf descriptiv — problema identificat!, solu"ia propus! de actul normativ, impactul scontat etc.
Ordinea de zi a evenimentului: ! Deschiderea evenimentului (anun#area temei $i a ordinii de zi,

prezentarea reprezentan#ilor institu#iei, a procedurii $i a regulilor de desf"$urare a evenimentului)
! Prezentarea succint! a motiva"iei #i a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant
al ini"iatorului, exper"i #i/sau speciali#ti care au participat la elaborare) ! Prezentarea verbal! de c!tre
cet!"enii interesa"i a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice
! Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor urm"toare în procesul de adoptare, cu men#ionarea
termenelor aferente)

Persoanele interesate s! prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la
dispozi"ie %........ minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate s! se înregistreze online la
adresa de e-mail .......................... (sau) utilizând formularul de la ....................................................... sau 

(link la formular de înscriere online)
direct la sediul institu"iei %......................................................., persoana de contact %......................%...,

(adresa/registratura — orar de func"ionare)
telefon: ................

La dezbaterea public! sunt invita"i s! participe, în limita locurilor disponibile în sal!, to"i cei interesa"i:
persoane fizice #i juridice, organiza"ii ale societ!"ii civile, societ!"i comerciale, reprezentan"i ai institu"iilor
publice interesate, ai presei etc.

Documenta"ia aferent! proiectului de act normativ include (dup" caz): • nota de fundamentare a
proiectului, • expunerea de motive, • referatul de aprobare privind necesitatea adopt!rii actului normativ
propus, • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) #i datele brute care au stat la baza
lor • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documenta"ia poate fi consultat!:
• pe pagina de internet a institu"iei, la linkul %... • la sediul institu"iei %%%%%..........................%%..

(adresa, orar de program cu publicul)
• în mass-media (cu men#ionarea mijloacelor mass-mediei $i a datei în care a fost publicat anun#ul
la solicitarea institu#iei publice) • proiectul de act normativ se poate ob"ine în copie, pe baz! de cerere
depus! la registratur!/biroul de rela"ii cu publicul al institu"iei %%..........................................................%.....

(adres!, program de lucru cu publicul)
Men"ion!m faptul c! propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ

supus procedurii de transparen"! decizional! se mai pot depune pân! la data de .................................................:
(termenul anun"at ini"ial 

pentru primirea de recomand!ri 
în scris)

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet la ........................................................; 
(linkul unde este publicat formularul);

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: .................................; 
• prin po#t!, pe adresa %......................; • la sediul institu"iei, la registratur! %............................%%%...

(adresa, programul de lucru)
Materialele transmise vor purta men"iunea „Propuneri privind ............................................%%%%%”

(denumirea proiectului de act normativ)
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet

la .......................................................................... .
(linkul unde sunt publicate propunerile)

Nepreluarea recomand!rilor formulate #i înaintate în scris va fi justificat! în scris.
Pentru informa"ii suplimentare v! st!m la dispozi"ie la telefon: %%......%..., e-mail: %.............%%...,

persoan! de contact: %%%.............................. .

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Nume persoan! fizic!/denumire organiza"ie/grup informal ini"iatoare/ini"iator etc.
Localitate
Adres!
E-mail, telefon
• Scopul organiza"iei/grupului sau domeniul de activitate al firmei (op#ional)

• Propunerea modific!rii proiectului de act normativ .................
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Nr. 
crt.

Nr. 
articol

Textul propus 
de autoritatea ini"iatoare

Con"inut
propunere/sugestie/opinie

Argumentarea
propunerii/sugestiei/opiniei

1.

Men"ion!m c! toate sugestiile transmise pentru textul de act normativ vor fi f!cute publice, fiind
parte dintr-un proces dedicat transparen"ei decizionale. Dori"i ca numele dvs. s! fie asociat cu aceste
propuneri sau dori"i ca propunerile înaintate s! fie anonime? Datele de contact nu sunt f!cute publice.

! Doresc s! fie men"ionat numele organiza"iei/numele persoanei fizice (dup! caz).
! Doresc s! fie anonime.

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Raport anual privind transparen!a decizional"

Numele autorit!"ii sau institu"iei publice .............
Elaborat
......................
Responsabil/$ef compartiment

INDICATORI R&SPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Num!rul proiectelor de acte normative adoptate
2. Num!rul proiectelor de acte normative care au fost anun"ate în mod public
Dintre acestea, au fost anun"ate în mod public:
a) pe site-ul propriu
b) prin afi#are la sediul propriu
c) prin mass-media 
3. Num!rul de cereri primite pentru furnizarea de informa"ii referitoare la proiecte de acte normative
a) persoane fizice
b) asocia"ii de afaceri sau alte asocia"ii legal constituite
3.1. Num!rul asocia"iilor, funda"iilor #i federa"iilor interesate luate în eviden"! conform art. 52 din Ordonan"a
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia"ii #i funda"ii, aprobat! cu modific!ri #i complet!ri prin Legea nr. 246/2005,
cu modific!rile #i complet!rile ulterioare

4. Num!rul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informa"iilor referitoare
la proiectul de act normativ
5. Num!rul proiectelor transmise asocia"iilor de afaceri #i altor asocia"ii legal constituite
6. Num!rul persoanelor responsabile pentru rela"ia cu societatea civil! care au fost desemnate
6.1. Preciz!ri cu privire la modalitatea de desemnare #i eventualul cumul de atribu"ii
6.2. Preciz!ri cu privire la înfiin"area structurii pentru rela"ia cu mediul asociativ conform prevederilor art. 51 
din Ordonan"a Guvernului nr. 26/2000, aprobat! cu modific!ri #i complet!ri prin Legea nr. 246/2005, cu modific!rile 
#i complet!rile ulterioare
7. Num!rul total al recomand!rilor primite
7.1. Dintre acestea, care este ponderea recomand!rilor primite în format electronic/on-line
8. Num!rul total al recomand!rilor incluse în proiectele de acte normative
8.1. Num!rul total al comunic!rilor de justific!ri scrise cu motivarea respingerilor unor recomand!ri
8.2. Num!rul proiectelor de acte normative pentru care au fost acceptate recomand!ri
8.3. Num!rul proiectelor de acte normative pentru care nu a fost acceptat! nicio recomandare
9. Num!rul total al întâlnirilor de dezbatere public! organizate
9.1. Dintre acestea, câte au fost organizate la ini"iativa:
a) unor asocia"ii legal constituite
b) unor autorit!"i publice
c) din propria ini"iativ!
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INDICATORI R&SPUNS

10. Num!rul proiectelor de acte normative adoptate f!r! a fi obligatorie consultarea public! (au fost adoptate 
în procedura de urgen"! sau con"in informa"ii exceptate)
10.1. Num!rul proiectelor de acte normative anun"ate în mod public #i neadoptate
11. Num!rul versiunilor îmbun!t!"ite ale proiectelor de acte normative care au fost publicate
12. Num!rul versiunilor finale adoptate ale actelor normative care au fost publicate
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Num!rul total al #edin"elor publice (stabilite de institu"ia public!)
2. Num!rul #edin"elor publice anun"ate prin:
a) afi#are la sediul propriu 
b) publicare pe site-ul propriu
c) mass-media
3. Num!rul estimat al persoanelor care au participat efectiv la #edin"ele publice (exclusiv func"ionarii)
4. Num!rul #edin"elor publice desf!#urate în prezen"a mass-mediei
5. Num!rul total al observa"iilor #i recomand!rilor exprimate în cadrul #edin"elor publice
6. Num!rul total al recomand!rilor incluse în deciziile luate
7. Num!rul #edin"elor care nu au fost publice, cu motiva"ia restric"ion!rii accesului:
a) informa"ii exceptate
b) vot secret
c) alte motive (care?)
8. Num!rul total al proceselor-verbale (minuta) #edin"elor publice
9. Num!rul proceselor-verbale (minuta) f!cute publice
C. Cazurile în care autoritatea public" a fost ac!ionat" în justi!ie
1. Num!rul ac"iunilor în justi"ie pentru nerespectarea prevederilor legale privind transparen"a decizional! intentate administra"iei
publice:
a) rezolvate favorabil reclamantului
b) rezolvate favorabil institu"iei
c) în curs de solu"ionare
D. Afi#are standardizat"
1. Preciza"i dac! pe site-ul autorit!"ii/institu"iei exist! sec"iunea „Transparen"! decizional!” (da/nu)
2. Preciza"i dac! în sec"iunea „Transparen"! decizional!” pe site-ul autorit!"ii/institu"iei publice se reg!sesc
toate informa"iile #i documentele prev!zute de Legea nr. 52/2003 privind transparen"a decizional! în administra"ia
public!, republicat!, cu modific!rile ulterioare
E. Aprecierea activit"!ii
1. Evalua"i activitatea proprie: satisf!c!toare/bun!/foarte bun!
2. Evalua"i resursele disponibile
3. Evalua"i colaborarea cu direc"iile de specialitate
F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cet"!enii #i asocia!iile legal constituite ale acestora
1. Evalua"i parteneriatul cu cet!"enii #i asocia"iile legal constituite ale acestora: satisf!c!toare/bun!/foarte bun!
2. Dificult!"ile întâmpinate în procesul de organizare a consult!rii publice
3. Punctele considerate necesar a fi îmbun!t!"ite la nivelul autorit!"ii/institu"iei pentru cre#terea eficien"ei
consult!rilor publice 
4. M!surile luate pentru îmbun!t!"irea procesului de consultare public!
G. Numele #i prenumele persoanei desemnate responsabil" pentru rela!ia cu societatea civil" la nivelul
autorit"!ii sau institu!iei
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