
  41*

19

113

18

4

0

0

0

0

2

2

B. Procesul de luare a deciziilor

C. Acțiuni în justiție

Numărul proiectelor de acte normative adoptate

Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunțate în mod public

Mijloacele de diseminare a anunțurilor:

- pe site-ul propriu - 19

- prin afișare la sediu - 0

- prin mass-media - 19

2.

3. Numărul total al recomandărilor primite

D. Parteneriate

Raport privind aplicarea prevederilor

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

la nivelul anului 2020

9.

Numărul total al cazurilor în care Autoritatea Electorală Permanentă a fost 

acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, 

republicată

7. Numărul participanților la ședințele publice

5. Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

6. Numărul total al ședințelor publice

8. Numărul total al ședințelor care nu au fost publice

1.

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

și în conținutul deciziilor luate

A. Procesul de elaborare a actelor normative

*Pentru 34 de proiecte de acte normative adoptate în cursul anului 2020 au fost incidente dispozițiile

art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată, acestea fiind subsecvente Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților

administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri

pentru buna organizare și desfășurare a acestora, respectiv Legii nr. 202/2020 pentru modificarea și

completarea unor acte normative în materie electorală, după caz.

10.
Numărul parteneriatelor cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale 

acestora încheiate în anul 2020:

- Liga Studenților Români din Străinătate

- Uniunea Studenților din România

11. Numărul total al parteneriatelor valabile


