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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 

privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, trimisă Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru 

dezbatere în fond cu adresa nr. PL.x 350 din 24 septembrie 2012. 

  

 

    PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 

  Marin ALMĂJANU              Bogdan Liviu CIUCĂ   
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  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI  
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
            Nr. 4c-6/235                                     
 Bucureşti,  10 septembrie 2013 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
 
 Nr. PL-x 350/2012 
 Bucureşti,  10 septembrie 2013 

 
RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în 

procedură obişnuită, cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, trimisă cu adresa nr. PL.x 350 din 24 septembrie 2012 şi înregistrată cu nr.26/235 din 24 septembrie 2012, 

respectiv cu nr. 31/709/2012. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Propunerea legislativă a fost respinsă  de Senat în şedinţa din 17 septembrie 2012, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr.380 din 8.05.2012. 

Guvernul României susţine promovarea propunerii legislative, cu observaţii şi propuneri, conform punctului de vedere nr.447 din 

5.04.2013. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, „sarcina consultării prin organizarea unor dezbateri 

publice se impune a fi prevăzută cu caracter obligatoriu şi nu doar la cererea punctuală a societăţii civile. În acest fel se acordă dreptul şi 

beneficiul de a se proceda la excluderea consultărilor prin organizarea de dezbateri publice pentru proiecte de acte normative ce nu 

prezintă larg interes. Deopotrivă, se înlătură dificultăţile ocazionate de formularea, preluarea şi procesarea unor cereri de organizare de 

dezbateri publice pentru o multitudine de proiecte de acte normative, importante şi de interes general”.  A fost reglementat termenul de 

dezbatere al unui proiect de act normativ care va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea 

spre avizare de către autorităţile publice. Prin iniţiativa legislativă s-au introdus noi reguli de derulare a unei dezbateri publice. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 10 septembrie 

2013, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 27 mai 2013. 

 Din numărul total de 33 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au 

participat la dezbateri 30 deputaţi. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 18 deputaţi. 

 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor, s-a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu amendamentele admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

     Marin ALMĂJANU              Bogdan Liviu CIUCĂ   
 

                                                                 SECRETAR,                      SECRETAR, 

            Ion Marcel CIOLACU      Theodor Cătălin NICOLESCU 
Expert parlamentar, Nicoleta Toma             Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text modificat propunerea legislativă 

Plx 350/2012 
Amendamentul propus Motivaţie 

1.   Titlul legii 
Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în 

administraţia publică 
 

Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională 

în administraţia publică 
 

Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

 

2.    Articol unic.: Legea nr. 
nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
publicată în Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 70/3 februarie 
2003, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

 Art.I.: Legea nr. 
nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia 
publică, publicată în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
70 din 3 februarie 2003, cu 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

 

3.  Art.1.-(2) Legea are drept scop: 
 
 
 
 
 

1. Lit.b) de la art.1 se modifică după 
cum urmează: 
 
 
 
 

1. La articolul 1 alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
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b)să stimuleze participarea activă 
a cetăţenilor în procesul de luare a 
deciziilor administrative şi în 
procesul de elaborare a actelor 
normative; 
 

b)să implice participarea activă a 
cetăţenilor în procesul de luare a 
deciziilor administrative şi în procesul 
de elaborare a actelor normative; 
 
 

Nemodificat 

4.   2. La art.1 se introduce o nouă litera, 
lit.d) cu următorul cuprins: 
d) să sancţioneze neasumarea 
responsabilităţii administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi actele 
normative emise de acestea, în afara 
cadrului prezentei legi. 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

 

5.  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; 
 

3. Lit.a) de la art.2 se modifica după 
cum urmează: 
 
„informarea în prealabil, din oficiu, a 
persoanelor asupra problemelor de 
interes public care urmează să fie 
dezbatute de autoritaţile administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi 
asupra proiectelor de acte normative. 
In accepţiunea prezentei legi sunt 
considerate probleme de interes 
public acelea care circumscriu 
domeniilor de interes public 
definite la art. 3 lit. k).” 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

 

6.   
 
b) consultarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite, la 
iniţiativa autorităţilor publice, în 
procesul de elaborare a proiectelor 

4. Lit.b) de la art.2 se modifică după 
cum urmează: 
„consultarea obligatorie a cetaţenilor 
şi a asociaţiilor legal constituite, prin 
organizarea de dezbateri publice, 
de către autorităţile administraţiei 

    Se elimină 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

Pentru corelare cu 
art. 6 alin. 7. 
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de acte normative; 
 

publice, în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative pentru 
categoriile de acte normative 
prevăzute la art.6 alin.(7);” 
 

7.   
1. şedinţele autorităţilor şi 
instituţiilor publice care fac 
obiectul prezentei legi sunt 
publice, în condiţiile legii; 
 
 
 
 
 

  
___________________ 

 
2. La articolul 2 litera c), 
punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
1. şedinţele şi dezbaterile 
autorităţilor şi instituţiilor publice 
care fac obiectul prezentei legi 
sunt publice, în condiţiile legii; 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

Prin renumerotare 
pct. 3 devine pct. 2. 

8.  Art. 3. - În sensul prezentei legi, 
termenii de mai jos se definesc 
astfel: 
a) act normativ – actul emis sau 
adoptat de o autoritate publică, cu 
aplicabilitate generală; 
 

5. Lit.a) de la art.3 se modifică după 
cum urmează: 
„act normativ - actul emis sau adoptat 
de o autoritate publică într-unul din 
domeniile de interes public prevăzute 
la litera k);” 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

 

9.   
 
 
g) minută – documentul scris în 
care se consemnează în rezumat 
punctele de vedere exprimate de 
participanţi la o şedinţă, precum 
şi rezultatul dezbaterilor; 
 

…………………………………. 3. La articolul 3 litera g) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
g) minută – documentul scris în 
care se consemnează în rezumat 
punctele de vedere exprimate de 
participanţi la o şedinţă publică 
sau la o dezbatere publică; 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

Prin renumerotare 
pct. 4 devine pct. 3. 
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10.   6. La art.3 se introduce o nouă literă, 
lit.k), care va avea următorul cuprins: 
 
„Domenii de interes public - sunt 
domeniile de nivel local, regional 
şi/sau naţional care prin importanţă 
produc efecte asupra unor grupuri largi 
de cetaţeni, respectiv domeniul 
economic, financiar şi fiscal, al 
relaţiilor de muncă, protecţie socială şi 
politici salariale, sănătate, educaţie, 
cercetare, cultură şi celelalte domenii 
menţionate în art.36 alin.(6) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale.” 
 

4. La articolul 3, după litera j) 
se introduce o nouă literă, 
lit.k), cu următorul cuprins: 
k) dezbatere publică - 
întâlnirea publică, organizată  
conform art.6. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

Prin renumerotare 
pct. 5 devine pct. 4. 
  
 

11.   
 
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. 
 

7. Alin.(1) de la art.6 se modifică după 
cum urmează: 
„In cadrul procedurilor de elaborare a 
proiectelor de acte normative 
autoritatea administraţiei publice are 
obligaţia cumulativă de a publica un 
anunţ referitor la această acţiune în 
site-ul propriu, să-1 afişeze la sediul 
propriu, într-un spaţiu accesibil 
publicului, şi să-1 transmită către 
mass-media centrală sau locală. 
Autoritatea administraţiei publice va 
transmite concomitent cu îndeplinirea 
obligaţiei de publicare, proiectele de 
acte normative tuturor persoanelor 
care au depus o cerere pentru primirea 
acestor informaţii. Cererea de 
transmitere a proiectelor de acte 
normative poate viza mai multe 

Se elimină 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
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proiecte de acte normative, pe o 
perioadă de cel mult un an de la data 
depunerii cererii. In cazul formulării 
unei cereri care nu se referă punctual 
la un anumit proiect ci vizează mai 
multe/toate proiectele de acte 
normative cu aplicabilitate generală, 
aceasta va indica în mod expres 
perioada pentru care se doreşte 
transmiterea proiectelor, dar nu una 
mai mare de 1 an.” 
 

12.   
 
 
Art. 6. - (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. 

8. Alin.(2) de la art.6 se modifică după 
cum urmează: 
 
„Anunţul referitor la elaborarea unui 
proiect de act normativ va fi adus la 
cunoştinţa publicului, în condiţiile 
alin.(1), cu cel puţin 90 de zile înainte 
de supunerea spre analiză de către 
autoritaţile publice. Anunţul va 
cuprinde o notă de fundamentare, o 
expunere de motive sau, după caz, un 
referat de aprobare privind necesitatea 
adoptarii 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.” 
 

5.  Alineatele (2) şi (4) ale 
articolului 6 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
(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 lucrătoare 
înainte de supunerea spre avizare 
de către autorităţile publice. 
Anunţul va cuprinde: data 
afişării, o notă de fundamentare, 
o expunere de motive, un referat 
de aprobare privind necesitatea 
adoptării actului normativ 
propus, un studiu de impact 
si/sau de fezabilitate, după caz, 
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 

Prin renumerotare 
pct. 6 devine pct. 5. 
  
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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 recomandare privind proiectul de 
act normativ. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

13.   
 
 
Art.6. - (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. 
 

9. Alin.(4) de la art.6 se modifică după 
cum urmează: 
 
„La publicarea anunţului autoritatea 
administraţiei publice va stabili o 
perioadă de cel puţin 60 de zile pentru 
a primi în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii publice.” 
 

 (4) La publicarea anunţului 
autoritatea administraţiei publice 
va stabili o perioadă de cel puţin 
10 zile calendaristice pentru 
proiectele de acte normative 
prevăzute la alin.(2), pentru a 
primi în scris propuneri, sugestii 
sau opinii cu privire la proiectul 
de act normativ supus dezbaterii 
publice. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

 

14.  …………………………….. ................................................... 6. La articolul 6 după alineatul 
(4) se introduc două noi 
alineate, alin(41) şi (42) cu 
următorul cuprins: 
(41) Propunerile, sugestiile sau 
opiniile cu privire la proiectul de 
act normativ supus dezbaterii 
publice se vor consemna într-un 
registru menţionându-se data 
primirii, persoana şi datele de 
contact de la care s-a primit 
propunerea, opinia sau 
recomandarea. 
(42) Persoanele sau organizaţiile 
interesate care transmit în scris 

Prin renumerotare 
pct. 7 devine pct. 6. 
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propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii 
publice vor specifica articolul 
sau articolele din proiectul de act 
normativ la care se referă 
menţionând data trimiterii şi 
datele de contact ale 
expeditorului. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

15.   
 
Art.6.-(5)Conducătorul autorităţii 
publice va desemna o persoană din 
cadrul instituţiei, responsabilă 
pentru relaţia cu societatea civilă, 
care să primească propunerile, 
sugestiile şi opiniile persoanelor 
interesate cu privire la proiectul de 
act normativ propus. 
 

10. Alin.(5) de la art.6 se modifică 
după cum urmează: 
„Conducătorul autorităţii publice va 
desemna o persoană din cadrul 
instituţiei, responsabilă pentru relaţia 
cu societatea civilă, care să primească 
propunerile, sugestiile şi opiniile 
persoanelor interesate cu privire la 
proiectul de act normativ propus. 
Numele şi datele de contact ale 
funcţionarului la care societatea civilă 
poate depune cererile pentru 
exercitarea drepturilor conferite de 
prezenta lege vor fi făcute publice 
odată cu publicarea proiectului.” 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

 

16.   
 
Art. 6. - (7) Autoritatea publică în 
cauză este obligată să decidă 
organizarea unei întâlniri în care 
să se dezbată public proiectul de 

11. Alin.(7) de la art.6 se modifică 
după cum urmează: 
„Autoritatea publică în cauză este 
obligată să decidă organizarea unei 
întâlniri în care să se dezbată public 
proiectul de act normativ, dacă acest 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
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act normativ, dacă acest lucru a 
fost cerut în scris de către o 
asociaţie legal constituită sau de 
către o altă autoritate publică. 
 

lucru a fost cerut în scris de către o 
asociaţie legal constituită sau de către 
o altă autoritate publică. Autoritatea 
publică în cauză are obligaţia să 
organizeze din oficiu dezbateri publice 
pentru toate proiectele de acte 
normative din următoarele categorii: 
legi, ordonanţe, ordine şi/sau norme 
metodologie emise pentru/în aplicarea 
legilor din domeniile de interes public 
prevăzute la art.3 lit.k). Dezbaterile 
publice organizate din oficiu sau la 
cerere se vor desfăşura conform 
procedurii prevăzută în ANEXA 1 la 
prezenta lege.” 
 

17.  ………………………….. .............................................. 7. La articolul 6 după alineatul 
(7) se introduc două noi 
alineate, alin(71) şi (72) cu 
următorul cuprins: 
(71) Dezbaterile publice se vor 
desfăşura după următoarele 
reguli: 
a) autoritatea publică 
responsabilă, prin persoana 
desemnată conform alin.(5) va 
organiza întâlnirea, va publica pe 
site-ul propriu şi va afişa la sediu 
propriu alături de documentele 
menţionate la alin.(2) şi 
modalitatea de colectare a 
recomandărilor, modalitatea de 
înscriere şi luare a cuvântului, 
timpul alocat luării cuvântului şi 
orice alte detalii de desfăşurare a 

Prin renumerotare 
pct. 8 devine pct. 7. 
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dezbaterii publice prin care se 
asigură dreptul la libera 
exprimare al oricărui cetăţean 
interesat; 
b) dezbaterea publică se va 
încheia în momentul in care toţi 
solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au 
exprimat recomandările cu 
referire concretă doar la proiectul 
de act normativ în discuţie; 
c) la dezbaterea publică vor 
participa obligatoriu iniţiatorul 
şi/sau iniţiatorii proiectului de act 
normativ din cadrul instituţiei sau 
autorităţii publice locale, experţii 
şi/sau specialiştii care au 
participat la elaborarea notei de 
fundamentare, a expunerii de 
motive, a referatului de aprobare 
privind necesitatea adoptării 
actului normativ propus, a 
studiului de impact şi/sau de 
fezabilitate, după caz, şi a 
proiectului de act normativ; 
d) în termen de 10 zile 
calendaristice de la încheierea 
dezbaterii publice se asigură 
accesul public, pe site-ul şi la 
sediul autorităţii publice 
responsabile, la următoarele 
documente: minuta dezbaterii 
publice, recomandările scrise 
colectate, versiunile îmbunătăţite 
ale proiectului de act normativ în 
diverse etape ale elaborării, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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rapoartele de avizare, precum şi 
versiunea finală adoptată a 
actului normativ. 
(72) Toate documentele prevăzute 
la alin.(2), alin.(71), lit.a) şi  lit.d) 
vor fi păstrate pe site-ul 
autorităţii publice responsabile 
într-o secţiune dedicată 
transparenţei decizionale. Toate 
actualizările în site vor menţiona 
obligatoriu data afişării. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

18.   
 
 
Art.6. - (8) În toate cazurile în care 
se organizează dezbateri publice, 
acestea trebuie să se desfăşoare în 
cel mult 10 zile de la publicarea 
datei şi locului unde urmează să 
fie organizate.  Autoritatea publică 
în cauză trebuie să analizeze toate 
recomandările referitoare la 
proiectul de act normativ în 
discuţie. 
 

..................................................... 8. La articolul 6 alineatul (8) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(8) În toate cazurile în care se 
organizează dezbateri publice, 
acestea trebuie să se desfăşoare în 
cel mult 10 zile calendaristice de 
la publicarea datei şi locului unde 
urmează să fie organizate.  
Autoritatea publică în cauză 
trebuie să analizeze toate 
recomandările referitoare la 
proiectul de act normativ în 
discuţie. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

Prin renumerotare 
pct. 9 devine pct. 8. 
  
 

19.   
 

12. Alin.(1) de la art.13 se modifică 
după cum urmează: 

9. La articolul 13 alineatul(1) se 
modifică şi va avea următorul 

Prin renumerotare 
pct. 10 devine pct. 
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Art. 13. - (1) Orice persoană care 
se consideră vătămată în drepturile 
sale, prevăzute de prezenta lege, 
poate face plângere în condiţiile 
Legii contenciosului administrativ 
nr.29/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

 
„Orice act normativ publicat în 
Monitorul Oficial al Romaniei emis cu 
nerespectarea dispoziţiilor prezentei 
legi este lovit de nulitate de drept. 
Nulitatea va fi constatată de instanţa 
competentă, în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ.” 
 

cuprins: 
Art. 13. - (1) Orice persoană care 
se consideră vătămată în 
drepturile sale, prevăzute de 
prezenta lege, poate face plângere 
potrivit dispoziţiilor Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

9. 
 

20.   
 
(2) Plângerea şi recursul se judecă 
în procedură de urgenţă şi sunt 
scutite de taxă de timbru. 
 

13. Alin.(2) de la art.13 se modifică 
după cum urmează:  
„Orice persoană care se consideră 
vătămată în drepturile sale, prevăzute 
de prezenta lege, poate solicita prin 
plângere anularea actului normativ 
vizat, cât şi repararea prejudiciului 
cauzat.” 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

 

21.   14. La art.13 se introduce un nou 
alineat, alin.(3) cu următorul cuprins: 
„(3) Plângerea şi recursul se judecă în 
procedură de urgenţă, în condiţiile 
contenciosului administrativ, 
plângerea prealabilă nefiind 
obligatorie, şi sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru.” 
 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 

 

22.   
 
Art. 14 - Constituie abatere 
disciplinară şi se sancţionează, 

15. Art.14 se modifică după cum 
urmează: 
„(1) Sunt responsabili cu asigurarea 
îndeplinirii obligaţiilor şi 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
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potrivit prevederilor Legii nr. 
188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau, după caz, potrivit 
legislaţiei muncii, fapta 
funcţionarului care, din motive 
contrare legii, nu permite accesul 
persoanelor la şedinţele publice 
sau împiedică implicarea 
persoanelor interesate în procesul 
de elaborare a actelor normative 
de interes public, în condiţiile 
prezentei legi. 

recunoaşterea drepturilor prevăzute de 
prezenta lege conducătorii autorităţilor 
administraţiei publice centrale cât şi ai 
autorităţilor deliberative şi executive 
definite în Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare, 
care au competente de emitere a unor 
acte cu caracter normativ. 
(2) Pe cale de excepţie de la celelalte 
prevederi legale, pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor sau nerecunoaşterea 
drepturilor prevăzute de prezenta lege 
se instituie răspunderea personală a 
conducătorilor autorităţilor 
administraţiei publice centrale cât şi ai 
autorităţilor deliberative şi executive 
definite în Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu 
competenţe de emitere a unor acte cu 
caracter normativ. 
(3) Persoanele menţionate la alin.(2) 
răspund personal, cu patrimoniul 
propriu, până la repararea integrală a 
prejudiciului cauzat prin îndeplinirea 
obligaţiilor şi recunoaşterea drepturilor 
prevăzute de prezenta lege, dar şi de 
punerea în aplicare a actului normativ 
prevăzut la art.13 alin.(1). 
(4) In caz de insolvabilitate a 
persoanei responsabile prevăzute la 
alin.(2), autoritatea publică emitentă 
răspunde in solidum pentru prejudiciul 
nereparat.” 
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23.    Art.II. – Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 70 din 3 
februarie 2003, cu  completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie şi Comisia Juridică 
 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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