
Amendamente propuse de organizatii ale societatii c ivile la Legea 52/2003 :  
Art. 1, alin. 2 :  
     b)să implice  participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor 
administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; 
    d) să sanc ţioneze neasumarea responsabilit ăţii administra ţiei publice centrale şi 
locale, precum şi actele normative emise de acestea, în afara cadru lui prezentei legi. 
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. În accep ţiunea prezentei legi sunt 
considerate probleme de interes public acelea care circumscriu domeniilor de 
interes public definite la art. 3 lit. k).                                                                                                  
b) consultarea obligatorie  a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, prin organizarea 
de dezbateri publice, de c ătre autorit ăţile administratiei publice , în procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative pentru categoriile de acte normative 
prev ăzute la art. 6 alin. (7); 

Art 3 - În sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: 
     a) act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică într-unul din domeniile 
de interes public prev ăzute la litera k) ; 
      k) Domenii de interes public – sunt domeniile de n ivel local, regional şi/sau 
national  care prin importan ţă produc efecte asupra unor grupuri largi de cet ăţeni, 
respectiv domeniul economic, financiar şi fiscal, al rela ţiilor de munc ă, protec ţie 
social ă şi politici salariale, s ănătate, educa ţie, cercetare, cultur ă si celelalte domenii 
mentionate  in art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale. 
Cererea de transmitere a proiectelor de acte normat ive poate viza mai multe 
proiecte de acte normative, pe o perioad ă de cel mult un an de la data depunerii  
cererii. În cazul formul ării unei cereri care nu se refer ă punctual la un anumit proiect 
ci vizeaz ă mai multe/toate proiectele de acte normative cu ap licabilitate general ă, 
aceasta va indica în mod expres perioada pentru car e se dore şte transmiterea 
proiectelor, dar nu una mai mare de 1 an. 

Art. 6 – (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 
administraţiei publice are obligaţia cumulativ ă de a publica  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 . Autoritatea administraţiei publice va 
transmite concomitent cu îndeplinirea obliga ţiei de publicare , 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 90 de zile î nainte de supunerea spre analiză 
de către autorităţile publice.                                                                                                                         
(4) 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.                                                                      
(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. Numele şi 
datele de contact ale func ţionarului la care societatea civil ă poate depune cererile 
pentru exercitarea drepturilor conferite de prezent a lege vor fi f ăcute publice odat ă 
cu publicarea proiectului.                                                                                                            
(7) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care 
să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de 
către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. Autoritatea 
public ă în cauză are obliga ţia să organizeze din oficiu dezbateri publice pentru toa te 
proiectele de acte normative din urm ătoarele categorii: legi, ordonan ţe, ordine 



şi/sau norme metodologie emise pentru/în aplicarea l egilor din domeniile de interes 
public prevazute la art. 3 lit. k). Dezbaterile pub lice organizate din oficiu sau la 
cerere se vor desf ăşura conform procedurii prev ăzută în Anexa 1 la prezenta lege. 
Art. 13 - (1) Orice act normativ publicat în Monitorul Ofi cial al României emis cu 
nerespectarea dispozi ţiilor prezentei legi este lovit de nulitate de drep t. Nulitatea va 
fi constatat ă de instan ţa competent ă, în condi ţiile Legii contenciosului 
administrativ.                                                                                                                             
(2) Orice persoan ă care se consider ă vătămată în drepturile sale, prev ăzute de 
prezenta lege, poate solicita prin plângere anulare a actului normativ vizat, cât şi 
repararea prejudiciului cauzat.                                                                                                   
(3) Plângerea şi recursul se judec ă în procedur ă de urgen ţă, în condi ţiile 
contenciosului administrativ, plângerea prealabil ă nefiind obligatorie, şi sunt scutite 
de tax ă judiciar ă de timbru. 
Art. 14 -  (1)  Sunt responsabili cu asigurarea îndeplinirii oblig aţiilor şi recunoa şterea 
drepturilor prev ăzute de prezenta lege conduc ătorii autorit ăţilor administratiei 
publice centrale  cât şi ai autorit ăţilor deliberative şi executive   definite in Legea nr. 
215/2001 a administra ţiei publice locale cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
care au competen ţe de emitere a unor acte cu caracter normativ.                                                 
       (2) Initiatorii actelor normative aprobate  sau ce urmeaza a fi supuse aprobarii, 
din domeniile de interes stabilite de art. 3 lit. K ) sunt obligati sa raspunda 
solicitarilor mass media, sub sanctiunea unei amenz i cuprinse intre 1.000 si 5.000 
lei. Instanta de judecata va dispune cuantumul amen zii in urma plangerii prealabile 
a partii vatamate 
        (3) Pe cale de excep ţie de la celelalte prevederi legale, pentru neîndep linirea 
obliga ţiilor sau ne- recunoa şterea drepturilor prev ăzute de prezenta lege se instituie 
răspunderea personal ă a conducatorilor autorit ăţilor administra ţiei publice centrale  
cât şi ai autorit ăţilor deliberative si executive definite in Legea nr . 215/2001 a 
administratiei publice locale, cu competen ţe de emitere a unor acte cu caracter 
normativ. 
        (4) Persoanele men ţionate la alin. (2)  r ăspund personal, cu patrimoniul propriu, 
până la repararea integral ă a prejudiciului cauzat prin îndeplinirea obliga ţiilor şi 
recunoa şterea drepturilor prev ăzute de prezenta lege, dar şi de punerea în aplicare a 
actului normativ prev ăzut la art. 13 alin. (1).                                                                                
(5) În caz de insolvabilitate a persoanei responsab ile prev ăzute la alin. (2), 
autoritatea public ă emitent ă răspunde in solidum pentru prejudiciul nereparat. 
 


