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Pentru inițiativa și implicarea cetățenilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constituția României  stabilește drepturile cetățenilor de a interveni in decizia publica: 
dreptul la asociere, dreptul la informare si obligația autorităților de a informa, dreptul de a 
organiza si participa la mitinguri, demonstrații, dreptul la petiționare, obligația statului de a 
răspunde pentru prejudiciile cauzate, dreptul la inițiativă legislativă, etc. 
 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (modificată de: Legea 
371/2006; Legea 380/2006; Legea 188/2007) reglementează accesul tuturor celor interesați 
la informații si documente care rezultă din activitatea autorităților și instituțiilor publice și a 
regiilor autonome. Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 includ Modele de 
cerere, reclamație administrativă, răspuns la reclamație, răspuns la cerere, etc.  

 

 Legea 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică reglementează 
posibilitatea de a interveni in procesul decizional și obligațiile autorităților de a facilita 
participarea publicului la procesul decizional.  ( completată de Legea 242/2010.) 

 

 Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată în 2010 și modificată de Legea 49/2007; Legea 173/2007; prevede includerea 
unei secțiuni referitoare la consultările pentru elaborarea proiectului de act normativ, pentru 
prezentarea impactului actelor normative si o secțiune despre activitățile de informare 
publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ. 

 

 Legea 60/1991 privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice, modificata si 
republicata in 15.03.2004, asigura si reglementează dreptul cetățenilor de a-si exprima 
opiniile politice, sociale sau de alta natură, de a organiza și de a participa la mitinguri, 
demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întruniri.  

 

  Legea nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ, reglementează modul de 
soluționare a litigiilor dintre cetățeni și autoritățile publice atunci când drepturile si interesele 
cetățenilor sunt lezate de acte administrative ilegale sau de refuzul autorităților de a 
răspunde cetățenilor. Modificata de: OUG 190/2005; L. 262/2007; OUG 100/2007,  L. 
97/2008  și  L. 100/2008 

 

 Ordonanța Guvernului 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 
rectificată și aprobată cu modificări de Legea 233/2002, reglementează modul în care 
cetățenii și organizațiile legal constituite își exercită dreptul de a adresa  petiții .autorităților 
publice  
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