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Consultările publice și rolul lor
în integrarea pe piața muncii a 

tinerilor



PRINCIPALELE LEGI CARE 
REGLEMENTEAZĂ PARTICIPAREA 

PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA



CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

Primul document care stabilește câteva drepturi esenţiale
în ceea ce privește posibilitatea cetăţenilor de a interveni
în decizia publică: dreptul la asociere, dreptul la informare
și obligaţia autorităţilor de a informa, dreptul de organiza

și participa la mitinguri, demonstraţii, dreptul la 
petiţionare, obligaţia statului de a răspunde pentru

prejudiciile cauzate, dreptul la iniţiativă legislativă, etc



LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA 
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

(modificata de Legea 371/2006; Legea 380/2006; Legea 
188/2007)

Conform prevederilor sale, orice autoritate sau instituţie
publică, precum și orice regie autonomă, are obligaţia de a 
pune la dispoziţia cetăţenilor, în baza unei solicitări formulate 
verbal sau în scris (telefon, e-mail, etc) informaţii referitoare la 
propria activitate care nu intră în categorii precum: siguranţă
naţională, date personale, anchete judiciare, etc; 



LEGEA NR. 52/2003 PRIVIND TRANSPARENŢA
DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

(completată prin Legea nr. 242/2010)

Se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale și
locale, alese sau numite, precum și altor instituţii publice

care utilizează bani publici. Aceasta însemnând de la 
primărie, consiliu local și judeţean, până la ministere, 

Consiliul Suprem al Magistraturii, etc; 



LEGEA NR. 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
LOCALĂ

Reglementează participarea publică la procesele 
decizionale ale autorităţilor administraţiei locale; 

Legea nr. 141/2004 pentru modificarea Legii nr. 215/2001 

Introduce o nouă prevedere referitoare la iniţiativele 
cetăţenilor pentru noi acte normative.



HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile de elaborare, monitorizare şi 

evaluare a politicilor publice la nivel central

Reglementează procesul de formulare a politicilor 
publice, în cadrul căruia ministerele iniţiatoare de 
propuneri de politici publice trebuie să desfăşoare 

consultări cu factorii interesaţi;

HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru 
îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi 
planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei 

publice centrale



HG nr. 1361/2006 privind conţinutul 
instrumentului de prezentare şi motivare a 

proiectelor de acte normative supuse aprobării 
Guvernului 

Reglementează procesul de elaborare a actelor 
normative şi stabileşte formatul pentru 

informaţiile obţinute în timpul procesului de 
consultare. 



LEGEA NR. 273/2006 

PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE 

Stabilește principiile, cadrul general și procedurile
privind formarea, administrarea, angajarea și
utilizarea fondurilor publice locale, precum și
responsabilităţile autorităţilor administraţiei

publice locale și ale instituţiilor publice implicate în
domeniul finanţelor publice. 



ALTE LEGI: 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative (republicată, modificată prin Legea 49/2007; Legea 173/2007; Legea 
194/2007);

Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
(republicată în MO nr. 223/ 15 martie 2004);

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ ; 

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 p privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Legea nr.189/1999 privind exercitatea iniţiativei legislative de către cetăţeni;

Legea nr.109/1997 privind organizarea și funcţionarea Consiliului Economic și Social 
(modificată de Legea nr. 492/2001, Legea nr. 58/2003, HG nr. 1115/2004, OUG nr. 
41/2006, Legea nr. 451/2006);

Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcţionarea Guvernului României și a 
ministerelor;



HG nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente;

Reglementează consultarea interministerială ce se desfăşoară în 
mod normal prin intermediul consiliilor responsabile pentru anumite 
probleme de politică publică.

HG nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării;

Face referire la toate prevederile legale cu privire la obligațiile de 
consultare și transparență publică.



HG nr.1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru

elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte
normative și a proiectelor de documente de politici publice

(modifică HG nr. 775/2005);

HG nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea și
funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor

ministere și al prefecturilor (modificată de HG nr. 
569/2002).



Procesul de consultare se poate realiza 
pe 2 paliere

» Consultarea cu instituțiile publice/consultarea 
inter‐ministerială

» Consultarea cu societatea civilă

– Accesul la informaţiile publice (obligatoriu/la cerere)

– Consultarea publică (a cetăţenilor)



Elementele unui proces de consultare
publică de succes:

- Cooperarea eficientă dintre cei 2 actori: 
statul și cetățenii/societatea civilă

- Calitatea managementului procesului de 
consultare publică 



Beneficiile consultării publice
(2006 Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe): 

» Creşterea calităţii deciziei de politică publică; 

» Modalitate democratică prin care cetăţeanul îşi 
poate exprima părerea cu privire la o decizie ce 
urmează să fie luată; 

» Creşterea încrederii cetăţenilor în administraţia 
publică (creşterea calităţii guvernării); 



» Cunoaşterea nevoilor şi problemelor reale ale 
cetăţenilor; 

» Reducerea presiunii luării deciziilor de către 
administraţie; 

» Reducerea costurilor de implementare a politicii publice 
(resursele financiare vor fi utilizate pentru nevoile reale 
ale comunităţii, se poate reduce timpul de 
implementare, cresterea eficacității implementării); 

» Informaţie şi expertiză în administraţia publică; 



» Poate genera şi/sau creşte coeziunea unor 
reţele de organizaţii neguvernamentale sau 
parteneriate; 

» Poate reprezenta şi o metodă de informare 
şi legitimare; 

» Permite stabilirea unei comunicări mai 
susţinute între administraţia publică şi 
societatea civilă; 

» Poate aduce capital de imagine organizaţiilor
neguvernamentale. 



Obstacole în calea consultării publice
(2006 Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe)

» Administraţia publică din România este o administraţie 
de gestiune şi nu una de dezvoltare şi, din acest motiv, nu 
are obiective şi strategii clar definite; 

» Lipsa de expertiză şi de competenţă atât a personalului 
din administraţia publică, cât şi a celor din societatea 
civilă; 

» Nu există o cultură a participării şi există o lipsă de 
încredere a cetăţenilor în instituţiile administraţiei 
publice; 



» Legislaţia privind consultarea publică nu este suficient 
mediatizată; 

» Mecanismele de implementare a legilor privind 
consultarea publică sunt formale şi sunt aplicate 
distorsionat, existând astfel posibilitatea de manipulare 
a proceselor de consultare de către administraţia 
publică; 

» Consultarea publică nu a fost instituţionalizată în cadrul 
administraţiei publice; 



» Consultările ar trebui să se realizeze pe tot parcursul 
procesului de politică publică, dar, în cadrul 
administraţiei publice, ele se fac numai asupra 
proiectului final de lege; 

» Managementul defectuos (nu există o planificare a 
activităţilor, facilitare defectuoasă, nu sunt oferite 
informaţii înainte de începerea procesului, nu se 
acceptă feed-back-ul, nu există personal calificat care 
să cunoască cum se organizează astfel de consultări 
publice, aglomerarea de sarcini); 



» Lipsa de cultură organizaţională şi de cultură 
politică; 

» Lipsa de transparenţă din cadrul administraţiei 
publice; 

» Nu există mecanisme de participare clare create 
de administraţia publică; 

» Societatea civilă nu este încă suficient de 
“puternică” pentru a putea susţine consultarea –
sunt probleme în ceea ce priveşte agregarea de 
interese, formularea de cereri, uneori chiar şi în 
ce priveşte competenţele. 



2016
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic

http://dialogcivic.gov.ro/

Ghid practic privind consultarea publică eficientă 
lla nivelul administrației centrale și locale pentru 
aplicarea legii nr 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică

Buletinul E-Consultare

http://dialogcivic.gov.ro/


Prioritați strategice MCPDC (nov. 2015-nov 2016)

1. Creșterea transparenței în managementul public și a procesului 
decizional (feb 2016)

2. Promovarea dezbaterilor asupra priorităților strategice de 
guvernare (oct 2016)

3. Structurarea și eficientizarea unui proces permanent de consultare 
și  dialog între societatea civilă/cetățeni și autorit publice (oct 2015)

4. Creșterea transparenței și a încrederii în procesul de selectare a 
reprezentanților societății civile în structurile consultative ale 
autorităților centrale (martie 2016)



» România este parte semnatară a 
Parteneriatului pentru o Guvernare 
Deschisă, începând cu anul 2011

» Din 2015, România a devenit membră a 
Comitetului Director ce coordonează la 
nivel internațional acest Parteneriat, iar 
guvernul Cioloș și-a asumat guvernarea 
deschisă ca o prioritate politică



Beneficiile consultării publice (2016)
» creșterea bazei informaționale pentru factorii de decizie;

» promovarea abordărilor inovative; 

» un grad crescut de acceptare a deciziilor publice de către 
cetățeni; 

» reducerea problemelor în implementarea deciziilor; 

» un sprijin pentru procesul social de învățare (toate aceste 
aspecte fiind, în final, vectori de modernizare a societății 
românești).



Consultarea publică suplinește o nevoie de 

resurse importantă (atât materială, cât și de 

expertiză) cu care se confruntă orice instituție a 

administrației publice. 

Recomandările primite în cadrul procesului de 
elaborare a unui act normativ reprezintă piatra 
de temelie a colaborării dintre instituţia publică 
şi comunitatea pe care o deserveşte.



Implicarea tuturor actorilor interesați previne numeroase 
probleme în privința calității deciziei/actului normativ, dar 
mai ales în implementarea acestuia la nivelul comunității.

Participarea publicului creşte încrederea în administraţia 
publică. O instituție deschisă la cooperare se bucură de 
legitimitate în ochii întregii comunități.

Participarea cetăţenilor la procesul decizional duce la 
îmbunătăţirea relaţiilor din comunitate.

Participarea cetăţenilor creşte potenţialul de dezvoltare al 
comunității.



Legea Tinerilor în consultare publică

(19 aprilie 2016 -19 mai 2016)

Invitat la Tânăr în Europa, secretarul de stat în ministerul 
tineretului și sportului, Andrei Popescu, explică de ce e 
importantă acum această consultare publică. Este o lege 
care vizează 5 milioane și jumătate de persoane. 

”Dacă tot o facem, să o facem împreună cu ei, nu doar 
pentru ei” spune reprezentantul ministerului.



Procesul de modificare al Legii Tinerilor continuă

(25 mai 2016)

» Au fost primite propuneri consistente de modificare a textului de 
lege

» Denumire - “Legea Tineretului”

» 12 August - Ziua Tineretului în România

» Organismul reprezentativ al tinerilor la nivel național – prin 
asociere liberă și abrogarea Legii 351 / 2006 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Național al Tineretului din România



Cât de transparentă a fost 
consultarea publică în ceea 
ce privește legea tinerilor?



Vă mulțumesc!

Aurelia Munteanu
UGIR


