
Stimati membrii, 
 
 
 
 

 Conform legii nr. 52 din 2003 , ANPC-ul are urmatoarele obligativitati la elaborarea 

proiectelor actelor normative: 

I. Art. 1, pct. (2) Legea are drept scop: 

a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca 

beneficiar al deciziei administrative; 

b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor 

administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; 

c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice. 

 

II. Art. 2 Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele: 

a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public 

care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 

precum şi asupra proiectelor de acte normative; 

b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, 

în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 

c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de 

elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli: 

1. şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, 

în condiţiile legii; 

2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice; 

3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii. 

 

III. Art. 3 În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: 

e) obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de a informa şi de 

a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea 

deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice; 



f) asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup 

asociativ de reprezentare civică. 

 

IV. Art. 4 Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile prezentei 

legi sunt: 

a) autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale 

administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice 

descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome. 

 

V. Art. 6 

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul 

propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită 

către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va 

transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 

primirea acestor informaţii. 

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă 

publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, 

avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de 

fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind 

necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului actului 

respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în 

scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 

normativ. 

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra 

mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii 

legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). 



(4) La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel 

puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 

act normativ supus dezbaterii publice. 

 

 

 


