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În România, majoritatea actelor normative sunt creaţia puterii executive și sunt
emise de aceasta. Dincolo de normele emise de Guvern prin intermediul ordonanţelor şi a
ordonanţelor de urgenţă, marea majoritate a legilor adoptate de Parlament sunt iniţiate de
Guvern, fiind redactate în cadrul instituţiilor administraţiei publice. În aplicarea legilor şi
ordonanţelor, Guvernul, ministerele, alte instituţii centrale ale statului sau de la nivel local,
dar şi toate instituţiile administraţiei publice locale emit în mod continuu un mare număr de
acte normative.
Lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe ale activităţii de
reglementare, conduce la încrederea scăzută a societăţii în forţa şi importanţa actelor
normative. Absenţa consultărilor face ca normele să fie frecvent modificate sau înlocuite,
lucru ce determină instabilitate legislativă şi nu oferă siguranţa necesară cadrului legal
existent în România.
Aplicarea reală a principiului transparenţei ar duce la o mai mare încredere în legi şi
reglementări, din moment ce ele ar fi adoptate cu consultarea celor interesaţi.
Încrederea în cadrul legal va avea ca rezultat un mai mare grad de acceptare și
respectare a legii, cu consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor
relaţii de cooperare între aparatul guvernamental şi societate.
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administraţiei publice centrale şi locale către cetăţeni prin intermediul participării
cetățenilor la procesul de elaborare a reglementărilor și prin participarea la procesul de
luare a deciziilor.
Transparenţa decizională nu introduce reguli democraţiei directe în procesul de
luare a deciziilor, ci doar asigură dialog și colaborare între sectorul public şi destinatarii
reglementărilor elaborate de acesta, respectiv, cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, și
asociaţii de afaceri. Este vorba despre un proces de consultare, şi nicidecum despre o
schimbare a rolurilor între administraţia publică şi societatea civilă în ceea ce priveşte
elaborarea de acte normative. Această concluzie se impune şi poate fi dedusă şi din faptul
că răspunderea pentru adoptarea de acte normative deficitare aparţine tot administraţiei
publice. Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a se informa cu privire la intenţiile
legislative ale autorităţilor publice, de a participa în mod activ la procesul de luare a
deciziilor prin intermediul sugestiilor şi comentariilor pe marginea actelor normative.
Studiile de caz evidenţiază că autorităţile publice rămân reticente în a organiza
dezbateri și consultări publice deoarece nu au încredere că vor colecta opinii relevante de
la cetăţeni pentru îmbunătăţirea deciziei publice. Pe de altă parte, cetăţenii consideră că
nu merită să se implice în procesul decizional deoarece au percepţia că opinia lor nu
contează. O cauză majoră a acestei fracturi de comunicare poate fi lipsa unei proceduri
minimale unitare de consultare publică pe care autorităţile publice să o aplice în
dezbaterile publice ale actelor lor normative.
Prin consultările publice, în care toate părţile implicate îşi descoperă avantajele, se
minimizează costurile publice şi se maximizează beneficiile deciziei publice. Prin consultări
se creează suportul pentru o "piaţă a ideilor" unde cetățenii fac schimb de opinii cu privire
la orice tip de problemă publică.
Avantaje pentru autorităţile publice:
-▄Decidenţii politici sunt în contact direct cu alegătorii, prin procesul de consultare
publică a principalelor proiecte de acte normative;
-▄Decidenţii politici beneficiază de expertiză voluntară şi studii de caz provenite din
societatea civilă;
-▄Decidenţii politici pot prelua direct gradul de asimilare şi de acceptare al societăţii
civile cu privire la proiectele de acte normative care sunt mai puţin "prietenoase";
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-▄Prin mecanismele de consultare publică, procesul legislativ va fi puternic mediatizat,
conducând la îmbunătăţirea imaginii autorităţii publice;
-▄Diminuarea traficului de influenţă, prin exprimarea publică a intereselor diferitelor
părţi implicate;
-▄Cetăţeanul va avea convingerea că participă direct la procesul legislativ, conducând
la un capital de imagine pentru decidenţii politici.
Avantajele societăţii civile:
-▄Mecanismele de consultare publică oferă posibilitatea grupurilor afectate de proiectul
de act normativ să-şi exprime poziţia, să-şi formuleze public amendamentele şi să-și
argumenteze opiniile;
-▄Societatea civilă se va simţi parte a procesului de decizie publică şi va accepta mult mai
uşor compromisul;
-▄Societatea civilă are posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere faţă de un proiect
de act normativ;
-▄Societatea civilă va fi mai responsabilă cu privire la procesul de decizie publică.
Avantajele unei proceduri de consultare publică:
-▄Oferă o platformă transparentă de exprimare a opiniilor oricărui cetăţean interesat de
un proiect de act normativ;
-▄Asigură implicarea experţilor în tematica abordată de proiectul de act normativ;
-▄Oferă posibilitatea colectării opiniilor legate de un proiect de act normativ, ca bază de
analiză pentru decizia publică;
-▄Oferă posibilitatea ca mass-media să ridice standardele emisiunilor economice, sociale
şi politice, cu resurse informaţionale consistente;
-▄Asigură acumularea unui număr larg de opinii într-un timp relative scurt şi operativ;
Susţinem principiile democraţiei participative, în care orice cetăţean îşi poate
exprima opinia cu privire la un act normativ care îi poate afecta viaţa cotidiană. Cetăţenii
pot ajuta într-un mod constructiv autorităţile publice în luarea unor decizii juste şi eficiente
pentru că toţi ne dorim cele mai bune soluţii.
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