Opacitatea autorităţilor publice afectează democraţia
Niciun minister din cele 15 care compun guvernul nu respectă integral prevederile legii
transparenţei decizionale - legea cadru a consultării publice. Situaţia este la fel de dramatică şi la
nivel local, relevă studiul prezentat de Academia de Advocacy cu ocazia lansării mişcării civice
Coaliţia 52, vineri, 27 ianuarie 2012.
Academia de Advocacy a solicitat autorităţilor publice lista cu actele normative şi deciziile în
pregătire, conform prevederilor legii 52/2003 privind transparenţa decizională, care le obligă pe
acestea să furnizeze, la cerere acest tip de informaţii, spre consultare publică. Niciun minister din
cele 15 care compun guvernul nu a furnizat Academiei de Advocacy lista cu actele normative în
pregătire, în baza primei solicitări. Doar 3 consilii judeţene au răspuns cererii iniţiale, în timp ce
alte 5 sunt încă în termenul legal al procedurii. Din cele 54 de primării incluse în studiu, doar una
a răspuns cererii iniţiale, iar o a doua este încă în termenul legal al procedurii.
http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/102198-Comunicat-de-presAcademia-de-Advocacy.html

Toate ministerele şi 90% din administraţia locală încalcă legile accesului la informaţii
publice (STUDIU)
oate ministerele în frunte cu miniştrii care compun Guvernul Boc refuză să facă public actele
normative pe care urmează să le adopte. Astfel, românii sunt privaţi de dreptul de a fi înştiinţaţi
de măsurile pe care urmează să le ia guvernanţii la nivel central. Pentru ca tacâmul să fie
complet, peste 90% din consiliile judeţene, consiliile locale şi primării din România nu asigură
cetăţenilor un acces facil la informaţiile publice. Acestea sunt concluziile unui studiu realizat de
Academia de Advocacy.
Studiul a fost realizat în urma solicitărilor trimise către autorităţile publice şi centrale în baza
Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, care le obligă pe acestea să ofere, la cerere, lista
cu actele normative şi deciziile în pregătire, spre consultare publică. Situaţia este la fel de
dramatică în ceea ce priveşte aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public. "Nerespectarea acestor legi afectează însăşi substanţa democraţiei participative pe
care ne străduim să o construim în România. Fără o aplicare consecventă, care să combine
decizia politică şi competenţa profesională, astfel de legi rămân literă moartă.
http://www.jurnalul.ro/observator/toate-ministerele-si-90-din-administratia-locala-incalcalegile-accesului-la-informatii-publice-studiu-602720.htm

Coaliția 52 solicită scoaterea legii din dubă
Coaliția 52 solicită prevederi legale prin care să nu mai fie permisă adoptarea niciunei decizii
administrative cu impact asupra comunităților, fără consultarea cetățenilor.
Coaliţia 52, alianţă formată din 120 de asociaţii şi cetăţeni, reclamă nerespectarea Legii 52/2003,
privind transparenţa decizională şi a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
Potrivit unui studiu al Coaliţiei 52, care a încercat să vadă în ce măsură respectă autorităţile
Legea 52/2003, majoritatea instituţiilor nu au răspuns solicitărilor ori au făcut-o negativ. "12
ministere (din 15), 24 consilii judeţene (din 41) şi 32 de primării (din cele 54 incluse în studiu)
nu au răspuns sau au răspuns negativ solicitării privind consultarea publicului", la luarea
deciziilor cu impact asupra comunităţilor, precizează Coaliţia 52 într-un comunicat.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/coalitia-52-solicita-scoaterea-legii-din-duba-963690.html

Coaliţia 52: Cum “mimează” instituţiile statului că dezbat proiectele de lege cu românii
O coaliţie formată din mai multe asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale cere modificarea
legii prin care instituţiile statului sunt obligate să supună proiectele de legi dezbaterii publice. În
prezent, instituţiile pot ocoli lejer această obligaţie, fără să rişte mare lucru: eventualele amenzi
primite în urma unui proces judecătoresc de durată sunt plătite tot din bani publici, de către
cetăţeni.
Coaliţia 52, numită astfel după numărul legii prin care este reglementată transparenţa
decizională a instituţiilor publice din România – legea 52/2003, solicită patru modificări
esenţiale la actuala legislaţie.
http://www.gandul.info/news/coalitia-52-cum-mimeaza-institutiile-statului-ca-dezbat-proiectelede-lege-cu-romanii-9190303

Academia de Advocacy lanseaza COALITIA 52 – pentru o mai buna transparenta
decizionala
Academia de Advocacy organizeaza conferinta de presa-multiplex de lansare a miscarii civice
Coalitia 52 , care se va desfasura vineri, 27 ianuarie ora 11:30, la sala „Ion Mincu 1” a hotelului
Capital Plaza din Bucuresti, (Bd. Iancu de Hunedoara, nr 54) cu interventii in sistem de
videoconferinta din Timisoara, Cluj, Targu Mures, Craiova, Bacau, Constanta si Ploiesti.
COALITIA 52 este formata din cetateni si asociatii legal constituite, care cunosc si au exersat
aplicarea Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica din Romania,
cu precadere in cadrul proiectului ,,Partener activ si implicat”. Scopul Coalitiei este de a impune
modificari ale legii care sa garanteze consultari publice corecte si oneste, inclusiv sanctiuni
pentru cei care o incalca.
http://www.stiriong.ro/actualitate/advocacy/academia-de-advocacy-lanseaza-coalitia-5

Coalitia 52 solicita consultarea cetatenilor la adoptarea legilor
ONG-istii solicita prevederi legale prin care sa nu mai fie permisa adoptarea niciunei decizii
administrative cu impact asupra comunitatilor, fara consultarea cetatenilor.
Coalitia 52, alianta formata din 120 de asociatii si cetateni, reclama nerespectarea Legii 52/2003,
privind transparenta decizionala si a Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile de
interes public.
Potrivit unui studiu al Coalitiei 52, care a incercat sa vada in ce masura respecta autoritatile
Legea 52/2003.
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/coalitia-52-solicita-consultarea-cetatenilorla-adoptarea-legilor-2753703
Coaliţia 52 solicită consultarea cetăţenilor la adoptarea legilor
ONG-iştii solicită prevederi legale prin care să nu mai fie permisă adoptarea niciunei decizii
administrative cu impact asupra comunităţilor, fără consultarea cetăţenilor.
Coaliţia 52, alianţă formată din 120 de asociaţii şi cetăţeni, reclamă nerespectarea Legii 52/2003,
privind transparenţa decizională şi a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
Potrivit unui studiu al Coaliţiei 52, care a încercat să vadă în ce măsură respectă autorităţile
Legea 52/2003, majoritatea instituţiilor nu au răspuns solicitărilor ori au făcut-o negativ. "12

ministere (din 15), 24 consilii judeţene (din 41) şi 32 de primării (din cele 54 incluse în studiu)
nu au răspuns sau au răspuns negativ solicitării privind consultarea publicului", la luarea
deciziilor cu impact asupra comunităţilor, precizează Coaliţia 52 într-un comunicat.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/coalitia-52-solicita-consultarea-cetatenilor-la-adoptarea-legilor963960.html

Coalitia 52 solicita consultarea cetatenilor la adoptarea legilor
ONG-istii solicita prevederi legale prin care sa nu mai fie permisa adoptarea niciunei decizii
administrative cu impact asupra comunitatilor, fara consultarea cetatenilor. Coalitia 52, alianta
formata din 120 de asociatii si cetateni, reclama nerespectarea Legii 52/2003, privind
transparenta decizionala si a Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes
public.

Potrivit unui studiu al Coalitiei 52, care a incercat sa vada in ce masura respecta autoritatile
Legea 52/2003, majoritatea institutiilor nu au raspuns solicitarilor ori au facut-o negativ. "12
ministere (din 15), 24 consilii judetene (din 41) si 32 de primarii (din cele 54 incluse in studiu)
nu au raspuns sau au raspuns negativ solicitarii privind consultarea publicului", la luarea
deciziilor cu impact asupra comunitatilor, precizeaza Coalitia 52 intr-un comunicat.
http://stiri.rol.ro/coalitia-52-solicita-consultarea-cetatenilor-la-adoptarea-legilor767975.html

Opacitatea autoritatilor publice afecteaza democratia
Niciun minister din cele 15 care compun guvernul nu respectă integral prevederile legii
transparenţei decizionale - legea cadru a consultării publice. Situaţia este la fel de dramatică şi la
nivel local, relevă studiul prezentat de Academia de Advocacy cu ocazia lansării mișcării civice
Coaliția 52, vineri, 27 ianuarie 2012.
Academia de Advocacy a solicitat autorităților publice lista cu actele normative și deciziile în
pregătire, conform prevederilor legii 52/2003 privind transparența decizională, care le obligă pe
acestea să furnizeze, la cerere acest tip de informaţii, spre consultare publică. Niciun minister din
cele 15 care compun guvernul nu a furnizat Academiei de Advocacy lista cu actele normative în
pregătire, în baza primei solicitări. Doar 3 consilii județene au răspuns cererii inițiale, în timp ce

alte 5 sunt încă în termenul legal al procedurii. Din cele 54 de primării incluse în studiu, doar una
a răspuns cererii inițiale, iar o a doua este încă în termenul legal al procedurii.

http://www.incomodph.ro/stiri/opacitatea-autoritatilor-publice-afecteaza-democratia.html

Academia de Advocacy lanseaza COALITIA 52 – pentru o mai buna transparenta
decizionala
Academia de Advocacy organizeaza conferinta de presa-multiplex de lansare a miscarii civice
Coalitia 52 , care se va desfasura vineri, 27 ianuarie ora 11:30, la sala „Ion Mincu 1” a hotelului
Capital Plaza din Bucuresti, (Bd. Iancu de Hunedoara, nr 54) cu interventii in sistem de
videoconferinta din Timisoara, Cluj, Targu Mures, Craiova, Bacau, Constanta si Ploiesti.
COALITIA 52 este formata din cetateni si asociatii legal constituite, care cunosc si au exersat
aplicarea Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica din Romania,
cu precadere in cadrul proiectului ,,Partener activ si implicat”. Scopul Coalitiei este de a impune
modificari ale legii care sa garanteze consultari publice corecte si oneste, inclusiv sanctiuni
pentru cei care o incalca.
In cadrul conferintei, Academia de Advocacy va prezenta rezultatele primului studiu
comprehensiv privind modul in care autoritatile de la nivel central, judetean si local respecta
prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala.
http://www.stiriong.ro/actualitate/advocacy/academia-de-advocacy-lanseaza-coalitia-5

ARC sustine transparenta decizionala
Fii parte din Coalitia 52!

Deși există de peste opt ani o lege a transparenței decizionale (Legea 52/2003), ce obligă
instituțiile statului să implice cetățenii și societatea civilă în dezbaterea, conceperea și elaborarea
proiectelor de acte normative, această lege este sistematic încălcată de către autoritățile
administrației publice, atât la nivel local cât și central. Legea comasării alegerilor, adoptată de
Guvern prin asumarea răspunderii și ulterior declarată de Curtea Constituțională ca fiind
neconformă cu legea fundamentală, este doar unul dintre multele exemple în acest sens.
Academia de Advocacy, asociație ne-guvernamentală care a analizat în ultimii ani, prin mai
multe studii și rapoarte, modul în care autoritățile statului respectă legea transparenței (A.A. este
de altfel membra ARC), a ajuns la următoarele concluzii:

- 80% dintre ministere și aproape 60% dintre consilii județene, consilii locale și primării nu
respectă mecanismele de consultare publică din legea 52/2003; legea nu prevede sancțiuni pentru
nerespectare.
http://www.romaniacurata.ro/articol-2316.htm

Toate ministerele şi 90% din administraţia locală încalcă legile accesului la informaţii
publice (STUDIU)
Toate ministerele în frunte cu ministrii care compun Guvernul Boc refuza sa faca public actele
normative pe care urmeaza sa le adopte. Astfel, românii sunt privati de dreptul de a fi înstiintati
de masurile pe care urmeaza sa le ia guvernantii la nivel central. Pentru ca tacâmul sa fie
complet, peste 90% din consiliile judetene, consiliile locale si primarii din România nu asigura
cetatenilor un acces facil la informatiile publice.
http://www.ziarelive.ro/stiri/toate-ministerele-si-90-din-administratia-locala-incalca-legileaccesului-la-informatii-publice-studiu.html

