
 
RAPORT  

PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 52/2003 PRIVIND 

TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  

ÎN ANUL 2016 
 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2016  62
1
 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public 39
 

            Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

- pe site-ul propriu 39 

- prin afișare la sediul propriu 0 

- prin mass-media 39 

3. Numărul total al recomandărilor primite 0 

4. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative 0
 

5.  Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

normative 

0 

  B. Procesul de luare a deciziilor 

1.    Numărul total al şedinţelor publice  0 

  2.     Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării 

accesului: 

0 

 C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în anul 2016 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată 

0 

 D. Parteneriatul cu cetățenii și asociațiile legal constituite 

      În anul 2016, AEP a încheiat următoarele parteneriate: 

 Acord de parteneriat cu Federația asociațiilor de români din Europa (FADERE) – ianuarie 2016 

 Acord de parteneriat cu Fundația Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților 

Români (C.A.E.S.A.R.) – martie 2016 

 Acord de parteneriat cu Global Romanian Society of Young Professionals (GRASP) – martie 

2016 

 

                                                           
1
 Din 62 de proiecte de acte normative adoptate în anul 2016: 

- pentru un număr de 20 proiecte de acte normative, procedura de transparență decizională a fost îndeplinită în anul 2015; 

- un număr de 19 proiecte de acte normative  au fost anunțate în mod public în anul 2016; 

- un număr de 5 proiecte de acte normative au fost iniţiate împreună cu Ministerul Afacerilor Interne; 

- un număr de 18 proiecte de acte normative au elaborate cu aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, 

potrivit cărora „în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea 

de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun 

adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare”. 

 


