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ÎNTREBARE SCRISĂ 

adresată Domnului Secretar General al Guvernului 

Antonel Tănase 

 

Obiectul întrebării scrise: Creșterea transparenței în cadrul autorităților publice locale. 

 

Stimate Domnule Secretar General,  

 

Criza sanitară din ultimele luni a schimbat în totalitate atât viața oamenilor, cât și modul de 

comunicare a statului cu cetățenii săi, caz în care, mai ales la nivelul autorităților locale, este 

foarte importantă transparența, comunicarea și informarea populației prin orice mijloace. Acest 

nivel este cel mai apropiat de cetățeni, însă dacă deciziile luate aici sunt prezentate decidenților 

politici sau ținute doar pentru ei, atunci oamenii își pierd total încrederea în autorități. 

Observând efectele pozitive ale relaționării statului cu cetățenii din ultima perioadă, nu 

putem să nu ne întrebăm de ce acest lucru nu este implementat în toate domeniile și pe toate 

palierele instituționale?  

Cu toate că, astăzi, mai mult ca oricând, există modalități prin care cetățenii pot fi 

informați cu privire la absolut toate deciziile pe care autoritățile statului le adoptă, încă există 

cazuri când acest lucru nu se realizează. Un exemplu concret în acest sens constă în lipsa 

actualizării paginilor web ale primăriilor. 

În repetate rânduri, am fost sesizat de mai multe persoane din județul Maramureș, cu 

privire la lipsa transparenței autorităților locale, care, deși sunt obligate prin Legea 52/21 

andreea.dinu
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ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică să „sporească gradul de 

transparență la nivelul întregii administrații publice” (art. 1 alin. C), deseori, omit acest lucru.  

Respectivul fapt este cu atât mai grav, cu cât se practică frecvent în mediul rural, unde 

cetățenii nu posedă la fel de multe informații cu privire la cadrul decizional, însă dacă s-ar 

rezolva această problemă, ei și-ar putea lua informațiile de pe paginile web ale primăriilor.  

Actualizarea permanentă a paginilor web ale autorităților locale ar contribui și în lupta cu 

perfidul virus SARS CoV-2, deoarece printr-o informare corectă a cetățenilor și prin prezentarea 

de date concrete, actualizate la nivel local, oamenii ar respecta măsurile de prevenție și ar avea o 

mai mare încredere în autorități, diminuând astfel și numărul mare de știri de tipul fake news. 

Inițial am consultat Ministerul Afacerilor Interne cu privire la această problemă, dar acesta 

și-a declinat responsabilitatea asupra controlului administrațiilor publice locale, îndemnându-ne 

să ne îndreptăm către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. La rândul său  

și acest minister și-a declinat responsabilitatea cu privire la acest subiect și ne-a îndrumat către 

Secretariatul General al Guvernului, ca organism care elaborează politica în domeniul 

„guvernării deschise” și are atribuții și în evaluarea aplicării de către instituțiile statului a 

reglementărilor legate de transparența instituțională. 

Având în vedere cele de mai sus, Stimate Domnule Secretar General al Guvernului, vă rog 

să-mi răspundeți la următoarele: 

1) Sunteți la curent cu lipsa transparenței autorităților locale, în special în mediul rural? 

2) Ce măsuri vor fi adoptate de SGG pentru a se asigura că autoritățile locale respectă 

prevederile Legii 52/21 ianuarie 2003, privind transparența decizională în 

administrația publică? 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului comun al Camerei Deputaților şi 

Senatului, doresc un răspuns formulat în scris. 

               




