
 
 

RAPORT  
PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA 

DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN ANUL 2019 
 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2019  401 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public 30 

            Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

- pe site-ul propriu 30 

- prin afișare la sediul propriu 0 

- prin mass-media 30 

3. Numărul total al recomandărilor primite 18 

4. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative 2 

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 2019 

Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii                      
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată 

12 

D. Parteneriatul cu cetățenii și asociațiile legal constituite 

     În anul 2019, au fost încheiate parteneriate cu Asociația Română de Drept Constituțional, 

Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România și Camera Auditorilor 

Financiari din România. 

 

 

 
1 Din 40 proiecte de acte normative adoptate în anul 2019, un număr de 10 proiecte de acte normative 

au fost elaborate cu aplicarea dispozițiilor 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”. 

 
2 Acțiunea în contencios administrativ a avut ca obiect suspendarea executării H.G. nr. 631/2019 privind 

stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României 
din anul 2019. Prin Hotărârea nr. 410/04.11.2019, Curtea de Apel Craiova a respins cererea de 
suspendare a actului administrativ (Dosar nr. 5486/2/2019) 


