Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe - este o fundaţie înfiinţată prin programul
civic al National Democratic Institute - România. Misiunea CeRe este de a sprijini organizaţiile
neguvernamentale şi instituţiile publice în însuşirea principiilor şi aplicarea metodelor de participare
publică. În viziunea CeRe, organizaţiile neguvernamentale, cetăţenii şi instituţiile publice îşi asumă
responsabilitatea participării publice şi îşi exercită drepturile asociate acesteia.
Astfel, la nivel local, CeRe a derulat numeroase proiecte în care au fost implicate autorităţi publice
şi cetăţeni în peste 50 de comunităţi din România. În proiectele sale, autorităţile şi cetăţenii, folosind
metode de participare inovative, promovate de CeRe, ajung să discute şi să ia decizii de comun acord cu
privire la problemele comunităţii.
La nivel central CeRe a fost implicată într-o serie de acţiuni ce vizau schimbarea anumitor prevederi
legale ce reglementau participarea publică în România, în consultări cu numeroase instituţii publice pe
marginea unor proiecte de legi, a organizat o serie de dezbateri pe teme ce ţin de problemele sectorului
asociativ şi participarea publică şi face parte din Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale.
În ultimul an de activitate, CeRe a iniţiat o serie de proiecte care vizau îmbunătăţirea capacităţii
cabinetelor şi comisiilor parlamentare de a lucra cu ONG-uri, atât în circumscripţii cât şi în cadrul
comisiilor de specialitate de la Bucureşti. În aceste proiecte au fost implicate peste 40 de organizaţii. Ele
beneficiază acum de o relaţie de lucru cu deputaţii aleşi în circumscripţiile lor sau cu experţi şi consilieri
parlamentari din domeniul lor de activitate.
De asemenea, CeRe asistă de-o manieră punctuală numeroase organizaţii neguvernamentale şi
instituţii publice să-şi promoveze propriile initiaţive sau să desfăşoare procese de consultări publice
eficiente.

Încurajarea participării publice prin resurse locale, National Democratic Institute—NDI
Parteneriat pentru Bună Guvernare şi dezvoltare locală, World Learning
Consultarea publică în Parlament în procesul de elaborare de legi, Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Organizaţiile neguvernamentale – o resursă importantă în procesul legislativ, Camera
Deputaţilor
Deputatul din oraşul meu!, Camera Deputaţilor
Participare publică eficientă în luarea deciziilor publice la nivel local, Trust for Civil Society
in CEE
Politici publice incluzive – cu cetăţenii, pentru comunitate, Ambasada Statelor Unite
Participarea publică între legislaţie şi eficienţă, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi The
Balkan Trust for Democracy

Finaţator—National Democratic Institute

Scop:
creşterea capacităţii a

11 organizaţii locale de a mobiliza comunitatea, de a-şi aduce subiectele pe agenda publică, de a

influenţa decizia publică. În paralel, prin acest proiect, CeRe şi-a propus creşterea propriei capacităţi de a acţiona ca centru
de resurse.

Rezultate:
Asistaţi de CeRe:

•
•
•

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulti cu Autism, filiala din Craiova (ANCAAR) a convins Consiliul Local
să recunoască nevoile speciale pe care le au copii cu autism şi să susţină financiar Centrul de Zi pentru
Copii cu Autism din Craiova.
Asociaţia Pro Democraţia – Clubul Focsani a convins Consiliul Local să susţină financiar activităţi desfăşurate de organizaţii neguvernamentale.
Coaliţia Natura 2000 a convins Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor să deschidă dezbaterea cu privire
la regimul ariilor protejate şi la lista viitoarelor situri protejate Natura 2000.

A elaborat studiul “Există participare publică în România?”, ediţia 2006 şi a distribuit în

500 de exemplare

A participat la fondarea Coaliţiei “ONGuri pentru Fondurile Structurale”, formată din
eforturile de advocacy în relaţia cu Autorităţile de Management.
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ONGuri, şi a facilitat

210 organizaţii s-au alăturat demersurilor coaliţiei.

A oferit asistenţă Ministerului Administraţiei şi Internelor în elaborarea programului operaţional sectorial pentru
creşterea capacităţii administraţiei.
A oferit asistenţă Ministerului Administraţiei şi Internelor în consultarea organizaţiilor neguvernamentale interesate
de programul de creştere a capacităţii administraţiei.
A elaborat Manualul de Participare Publică - „Decizia publică în secolul 21 - Ghid practic de implicare a cetăţeanului
în procesul de luare a deciziilor publice”, distribuit în

600 de exemplare.

A realizat diagnoza organizaţională pentru organizaţiile implicate şi le-a asistat pe acestea în realizarea unui plan pe
termen scurt, de creştere a capacităţii de participare publică.

Finaţator—World Learning

Scop:
Întărirea capacităţii noului Consorţiu pentru Bună Guvernare (Asociaţia Pro Democraţia – APD, Centrul de
Resurse pentru participare publică – CeRe şi Agenţia de Monitorizare a Presei – AMP) de a implementa proiecte
pentru a creşte calitatea guvernării la nivel local şi pentru a asista organizaţiile neguvernamentale şi administraţia
locală în implementarea proiectelor similare.

Rezultate:
s-a creat metodologia de evaluare şi creştere a calităţii guvernării locale, care a primit recunoaştere din partea
Asociaţiei Oraşelor din România.
au fost colectate bune practici de guvernare locală din ţări europene (Ungaria şi Franţa)
s-au format grupuri locale de lucru în

2 comunităţi, Jimbolia şi Cristeşti

administraţia publică locală şi-a îmbunătăţit metodele de comunicare cu cetăţenii
cetăţenii din cele două comunităţi au învăţat cum pot monitoriza şi dialoga cu administraţia locală
guvernarea din cele două comunităţi a fost evaluată conform metodologiei create
s-a promovat metodologia creată şi testată în cadrul proiectului

Finaţator—Fundaţia pentru o Societate Deschisă

Scop:
modificarea Legii 24/2000 şi a regulamentelor celor două
camere pentru a include consultarea publică în procesul
de elaborare de legi.

Rezultate:
CeRe a editat studiul “Participarea publică în Parlamentele
ţărilor europene”.
S-a reuşit introducerea propunerilor de modificare a
regulamentelor celor două Camere pe agenda Comisiilor
pentru regulament din Camera Deputaţilor şi Senatului.
Propunerile au fost discutate în comisii şi o parte din ele
au fost votate în unanimitate.

“Consultarea publică, diseminarea informaţiei, contactul permanent între factorii de opinie din societate au
drept scop creşterea gradului de expertiză şi, în final,
un act decizional mai bun pentru cetăţean, în folosul
căruia ar trebui să lucrăm cu toţii.
Folosesc acest prilej pentru a transmite sincerele mele
felicoitări iniţiatorilor proiectului “Iată ce pierdeţi!” şi
îi asigur de întreaga mea susţinere şi deschidere pentru
viitoarele proiecte ce vor fi în folosul cetăţeanului şi al
societăţii româneşti.”
Bogdan Olteanu
Preşedinte al Camerei Deputaţilor

72

de organizaţii neguvernamentale au semnat o Petiţie
cu scop comun.

11

organizaţii neguvernamentale au semnat şi “urmărit”
împreună un Protest adresat Senatului. Ca urmare a acestui protest, Senatul a răspuns în mod oficial cererilor protestatarilor.
expoziţia “Iată ce pierdeţi!”, expoziţie de materiale (studii, analize, fotoreportaje, afişe etc ) care a dorit să demonstreze expertiza sectorului neguvernamental ce ar trebui fi folosită în elaborarea legilor şi care se pierde
prin lipsa mecanismelor de consultare publică

420

de parlamentari şi

activitate a peste

150

de angajaţi ai parlamentului au aflat despre expertiza pe diferite domenii de

40 de organizaţii neguvernamentale.

Finaţator—Camera Deputaţilor

Scop:
facilitarea dialogului între comisii parlamentare şi organizaţii neguvernamentale în aşa fel încât cei doi parteneri să îşi
pună în comun resursele pentru a rezolva împreună probleme de interes public.

Rezultate:
Instruirea a

11

angajaţi ai comisiilor Camerei Deputaţilor

Iniţierea unei relaţii de parteneriat între cele 3 comisii participante la proiect (Comisia pentru administratie
publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, Comisia pentru munca si protectie sociala, Comisia pentru
buget, finante si banci) şi 75 de ONGuri şi alte instituţii interesate
Iniţierea unei relaţii de parteneriat între angajaţii comisiilor participante la curs şi staff-ul CeRe
Organizarea a trei consultări publice pentru cele trei comisii, cu 83 de participanţi provenind din toate categoriile
de factori interesaţi (ONGuri, administraţie centrală, mediu academic, ambasade etc.)
Folosirea pentru prima oară de către Parlamentul României a metodei de consultare „cafenea publică” şi
posibilitatea de a o transforma în studiu de caz şi exemplu de promovat
Asocierea ca parteneri în dezbateri a unui ONG (ARC România) şi a unei facultăţi (Facultatea de Drept din
Universitatea Craiova)
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rapoarte-sinteză ale consultărilor publice care vor sta la bază modificării de acte normative în cele 3 domenii

Informarea celor 332 de deputaţi prin intermediul unui ghid de implicare a publicului în procesul legislativ ,
tipărit şi distribuit către toţi deputaţii, comisiile şi grupurile Camerei Deputaţilor
Distribuirea către deputaţii comisiilor de administraţie, muncă şi buget de la Senat şi Camera Deputaţilor a
raportelor consultărilor publice organizate în cadrul proiectului pe tema intercomunalităţii, angajării persoanelor
cu dizabilităţi, respectiv prevederii 2%.

Finaţator—Camera Deputaţilor

Scop:
întărirea rolului birourilor teritoriale ale deputaţilor pentru îmbunătăţirea
comunicării dintre deputaţi şi organizaţii neguvernamentale locale pe domenii de
interes comune.

Rezultate:

“E timpul ca şi ONG-urile de la
noi să înveţe aceste tehnici de
advocacy, deoarece nu este
întotdeauna necesar să dai cu
pumnul pentru a obţine ceea ce
vrei.”

seminar de formare pentru cabinetele parlamentare ale deputaţilor aleşi în cele

4 circumscripţii (Arad, Constanţa, Maramureş, Neamţ);
seminar de formare pentru reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din
cele 4 circumscripţii;

Flavius Şipoş
Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din România, Arad

ghid de comunicare cu alegătorii pentru cabinetele parlamentare;
ghid de comunicare cu birourile teritoriale ale deputaţilor pentru organizaţiile
neguvernamentale;
dezbateri publice în cele patru circumscripţii electorale;
realizarea rapoartelor celor

4

dezbateri publice şi transmiterea lor către deputaţii din circumscripţii.

reprezentanţii celor 13 cabinete parlamentare prezente s-au convins de necesitatea consultării cu societatea civilă în
cadrul activităţilor desfăşurate;
reprezentanţii cabinetelor parlamentare şi-au însuşit metodele de consultare a cetăţenilor din circumscripţii şi sunt
în măsură să înceapă colaborări pe teme concrete cu ONG-urile locale;
reprezentanţii cabinetelor parlamentare din cadrul proiectului au putut întâlni numeroşi reprezentanţi ai societăţii
civile locale şi reprezentanţi ai altor cabinete şi să identifice un set de bune practici la acest nivel;
reprezentanţii a

34

ONG-uri locale implicate în proiect şi-au însuşit tehnici de lucru cu cabinetele parlamentare;

cabinetele parlamentare şi organizaţiile neguvernamentale locale implicate în proiect au stabilit deja relaţii de lucru
pe marginea modificărilor de acte normative prezentate în timpul dezbaterilor publice.

Finaţator—Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Scop:
Principiile si mecanismele de consultare eficientă a publicului în procesul de luare a deciziilor publice sunt
cunoscute de organizaţii şi administraţia locală şi sunt adoptate în cele 25 de comunităţi din România.

Rezultate:
25

organizaţii au dobândit cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a evalua procesele de participare publica din
comunităţile lor şi au primit şi instrumentele necesare acetor evaluări

25

organizaţii au dobândit cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a identifica şi analiza probleme locale în
comunităţile lor

Cele 25 de organizaţii şi-au întărit imaginea în comunitate prin întâlnirea în cadrul proiectului cu autorităţile
locale şi alţi actori din comunitate.
Majoritatea ONGurilor au organizat dezbateri publice si/sau au realizat chestionare
Majoritatea organizaţiilor pot acum oferi autorităţilor locale rapoate documentate despre nivelul participarii publice in comunitate şi despre problemele identificate
Majoritatea ONGurilor pot deveni acum parteneri alături de autorităţile locale în eforturile comune de îmbunătăţire a nivelului participării publice

Proiectul continuă şi în anul 2008.

Finaţator—Ambasada Statelor Unite

Scop:
acordarea de asistenţă instituţiilor publice şi grupurilor din comunitate în două oraşe mici în derularea unui proces de
participare publică şi în dezvoltarea de mecanisme pentru realizarea de politici publice incluzive. Proiectul îşi propune
să creeze un dialog între cetăţeni şi instituţiile publice în 2 comunităţi, Giurgiţa (Dolj) şi Amara (Ialomiţa) şi să îi încurajeze să dezvolte şi să implementeze procese participative.

Rezultate:
Cetăţenii din Amara şi Giugiţa au fost informaţi cu privire la legislaţia existentă în ceea ce priveşte participarea
publică şi consultarea
Organizaţiile şi instituţiile publice din Amara şi Giurgiţa şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi abilităţile în procesele
de participare publică
S-au dezvoltat atât în Amara, cât şi în Giurgiţa politici publice cu participarea publicului
Au fost folosite pentru prima oară diferite metode de consultare

Proiectul continuă şi în anul 2008

Finaţator—Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi The Balkan Trust for Democracy

Scop:
realizarea unei cercetări calitative şi cantitative care să surprindă nivelul de participare publică în România. Studiul
“Participarea publica intre legislatie si eficienta” evaluează pentru al doilea an consecutiv eficienţa practicilor româneşti
de informare, consultare şi implicare a publicului în procesul decizional, oferind nu atât o perspectivă asupra respectării
prevederilor legislative, cât una asupra eficienţei şi managementului procesului de implicare a cetăţenilor în luarea
deciziilor publice.

“Lucrarea elaborată de Centrul de Resurse pentru
participare publică “Există participare publică în România”
este o lucrare
bună şi foarte utilă, atât pentru
administraţia publică cât şi pentru cetăţeni în general şi
ONG-uri în special, având în vedere că participarea publică
în ţara noastră este încă într-o faza incipientă, iar
materialele sunt sărace pe această temă.
Participarea este utilă şi reprezintă un semn important al
funcţionării democratice a unui stat. Într-adevăr, putem
spune că participarea publică este încă la început în
România, dar să sperăm că în curând vom atinge nivelul
optim al participării, printr-un efort concertat autorităţi
publice şi cetăţenii.
Considerăm realizarea acestui studiu un succes în domeniu,
iar echipei care a realizat cercetarea laborioasă, la obiect şi
foarte documentată îi transmitem sincere felicitări.”
Ani Merla
Director DIEMP
Primăria Municipiului Constanţa

Rezultate:
307 chestionare cu reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale (196), ai administraţiei publice locale (106) şi
ministere (5)
Realizarea a
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focus-grupuri cu reprezentanţi ai ONG-urilor din Bucureşti

Ediţia a doua a studiului privind nivelul de participare publică în
România
Au fost tipărite 1000 exemplare, o parte din ele fiind deja distribuite în întreaga ţară
Studiul a fost lansat în toate regiunile de dezvoltare, inclusiv Bucureşti
În toate cele 7 localităţi unde a fost lansat studiul s-a organizat
câte o cafenea publică în care s-a dezbătut problema participării publice şi soluţii pentru o mai buna eficienţă a proceselor participative

Indiferent de rolul asumat de către un cabinet parlamentar, acest material se doreşte a fi un instrument util de lucru pentru personalul cabinetelor parlamentare în relaţia lui cu cetăţenii şi organizaţiile
locale. Acest ghid este o componentă a proiectului „Deputatul din oraşul meu!”, prin care Centrul de
Resurse pentru participare publică – CeRe – îşi propune să întărească capacitatea birourilor teritoriale
parlamentare din 4 circumscripţii electorale (Arad, Constanţa, Maramureş şi Neamţ) în relaţia lor cu
cetăţenii şi în mod particular cu organizaţiile neguvernamentale. În prima parte a acestui ghid sunt
oferite informaţii despre societatea civilă, politici publice şi participarea publică. A doua parte cuprinde
informaţii utile pe care angajatul unui cabinet parlamentar le poate utiliza în munca sa de zi cu zi.
Multe dintre informaţiile furnizate aici se referă la drepturile aleşilor în Parlament.

Acest ghid de lucru îşi propune să răspundă câtorva întrebări:
1.

De ce este important ca în procesul legislativ să fie implicat publicul, în mod special factorii interesaţi (stakeholders) şi, ca o categorie aparte, organizaţiile neguvernamentale? Ce avantaje
aduce participarea publică? Ce exemple oferă ţările pe care le considerăm un model de democraţie şi bunăstare?

2.

Ce oferă organizaţiile neguvernamentale din România? Cum lucrează un ONG? Cu ce poate contribui? Unde le putem găsi?

3.

Unde în procesul legislativ îşi găseşte loc participarea publică? Ce reglementări permit şi/ sau solicită consultarea factorilor interesaţi?

4.

Cum să gestionăm un proces de participare publică? Ce principii de bază trebuie să respectăm
pentru a evita formele fără fond? Ce metode putem folosi pentru maxim de rezultate cu minim
de resurse? Cum să păstrăm legături formate pentru a ne face munca mai uşoară?

Acest ghid este unul din rezultatele proiectului „Organizaţiile neguvernamentale – o resursă importantă
în procesul legislativ” iniţiat de Centrul de Resurse pentru participare publică şi finanţat de Camera
Deputaţilor prin Programul „Parteneriat cu Societatea Civilă”.

În paginile ghidului sunt descrise principiile şi mecanismele implicării cetăţenilor, precum şi 27 metode
practice de informare, consultare şi participare. Orice autoritate publică sau organizaţie privată le poate
pune în practică pentru a beneficia de:
informaţii preţioase
idei inovative
implementare mai uşoară a deciziilor luate
susţinerea cetăţenilor pentru deciziile luate
legitimitate
comunitate informată şi activă
statutul de autoritate care respectă standardele bunei guvernări

Ghidul se adresează oricărui ONG interesat de campanii de advocacy, fie că reprezentanţii lor au mai
participat sau nu la activităţi de formare în domeniu, fie că au sau nu în perspectivă desfăşurarea unei
campanii de advocacy. CeRe doreşte ca acest ghid să devină un instrument de lucru, un punct de plecare în elaborarea campaniilor de advocacy pentru orice organizaţie neguvernamentală interesată de
subiect, sau pur şi simplu un set de cunoştinţe necesare identificării activităţilor de advocacy în
România. Prezentul ghid este realizat după lucrarea „Organizing for Social Change, Midwest Academy
Manual for Activists”, a treia ediţie, de Kim Bobo, Jackie Kendall şi Steave Max, Seven Locks Press
(California, Minnesota, Washington D.C.), 2001. Lucrarea citată descrie fundamentele „acţiunii directe”. Prin „organizarea de acţiuni directe” autorii înţeleg efortul organizatorilor de a-i mobiliza şi organiza pe cei care au o anumită problemă cu scopul de a-i convinge pe cei responsabili să o rezolve.
Principiile acestei abordări sunt valabile şi pentru ceea ce noi numim advocacy.

Studiul asupra problematicii consultării publice în România a fost realizat în perioada 15 iunie - 15
septembrie 2006, şi a avut următoarele obiective: Descrierea şi analizarea practicii consultării
publice în România (incluzând şi analiză legislativă); Analizarea modalităţilor concrete de consultare
publică (analiză de proces); Formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea practicii consultării
publice în România. Studiul de faţă, surprinde caracteristicile procesului de consultare publică,
depăşind analiza limitată a efectelor legii 52/2003 (Legea privind transparenţa decizională în
administraţia publică). Interviurile aprofundate realizate cu lideri de organizaţii publice şi private,
focus group-urile au condus la colectarea de informaţie relevantă „din interiorul culiselor proceselor
de consultare”. Criticile şi recomandările celor intervievaţi, dar şi aprecierile lor, au fost grupate în
diverse formule de analiză, care ne permit să înţelegem mai bine unde ne aflăm în materia
consultării publice şi să găsim soluţii de îmbunătăţire pentru viitor. În acest raport am încercat să
separăm caracteristicile instrumentale ale procesului de consultare publică de elementele
contextului socio-politic şi, pornind de aici, să sugerăm soluţii pentru a creşte calitatea proceselor
de consultare.

Să se fi schimbat oare lucrurile din 2006 până în 2007? E greu de spus. Bunul simţ ne spune că
schimbări majore nu s-ar fi putut produce într-un an. Însă e vorba de un an de practică ce se
adaugă celorlalţi 3 care au trecut de la introducerea obligativităţii consultărilor publice în anumite
situaţii. Dacă în 2006 metodologia folosită producea observaţii de ordin practic cu privire la aplicarea
legilor 52/2003 şi 544/2001 (analiza de proces), în 2007 CeRe a încercat să ajungă la substanţa, la
„spiritul” proceselor de consultare. Studiul asupra participării publice în România – 2007 vine cu
informaţii şi observaţii noi, culese de la instituţii şi organizaţii neguvernamentale care au fost
implicate în procese de informare şi consultare. În această ediţie a fost introdus un capitol separat,
intitulat „De ce nu se implică cetăţenii?”. Am crezut că încercând să răspundem la această întrebare
am putea găsi câteva explicaţii pentru actualul nivel de participare.

Conţinutul acestui material poate fi considerat un prim pas al unei colecţii de informaţii pe domanii
de activitate, informaţii ce trebuie să fie folosite în elaborarea legilor şi care, din păcate, se pierd
din lipsa unor mecanisme coerente de consultare publică. Adunate şi sistematizate pe domenii de
activitate, exemplele de studii, analize, articole, etc. elaborate de organizaţii neguvernamentale şi
mediul academic doresc să demonstreze expertiza acestora atât de folositoare în elaborarea unei
legi/politici publice.
Acest material se doreşte a fi o colecţie de cărţi de vizită cu exemple de expertiză pe anumite
domenii ale organizaţiilor neguvernamentale care, dacă ar fi consultate, ar putea sprijini apariţia
unor legi tehnic viabile şi implementabile, elaborate de experţi, în urma unei analize ce are la bază
puncte de vedere şi experienţe ale celor afectaţi de legile respective.

Prin intermediul acestui material, CeRe a dorit să treacă în revistă instrumentele folosite într-o serie
de ţări membre ale Uniunii Europene pentru consultarea, în cadrul procesului legislativ ce se
derulează la nivelul forurilor legislative ale acestor ţări, a societăţii civile, instrumente prevăzute de
diferite acte normative. Datele şi informaţiile conţinute în acest material pun în evidenţă, pe de o
parte, varietatea care există în Uniunea Europeană cu privire la regelementările din acest domeniu,
dar şi asemănările sau chiar similitudiile care pot fi întâlnite între anumite ţări. Este de menţionat
faptul că în lucrare sunt prezentate doar cazurile acelor ţări unde textele constituţionale fac referire
explicită la anumite forme de participare publică în procesul legislativ şi unde parlamentele au
prevăzute în regulamentele lor de funcţionare prevederi referitoare la consultarea cetăţenilor sau a
structurilor asociative sau la posibilitatea intervenţiei acestora în procesul legislativ.

Acest material se constituie într-un inventar al activităţilor derulate de membrii Parteneriatului pentru o bună
guvernare în sensul definirii şi promovării bunei guvernări, al sprijinirii eforturilor adminsitraţiilor publice locale
dar şi a cetăţenilor pentru familiarizarea cu şi aplicarea principiilor bunei guvernări. În paginile broşurii se
găsesc, pe rând, detalii despre metodologia de lucru aleasă de organizaţiile partenere în cadrul proiectului
“Parteneriat pentru o Bună Gunvernare”, informaţii culese din experienţa acumulată în urma implementării
proiectului în cele două comunităţi pilot.
Astfel, broşura prezintă instrumentele şi tehnicile de colectare a informaţiilor atât de la cetăţeni, cât şi de la
reprezentanţii administraţiei locale, organizaţii neguvernamentale, media, firme dintr-o comunitate. Cea de-a
doua parte a broşurii prezintă două studii de caz: comuna Cristeşti (judeţul Iaşi) şi oraşul Jimbolia (judeţul
Timiş). A treia şi ultima parte realizează o sinteză a Programului Operaţional Creşterea Capacităţii
Administrative. Capitolul subliniază oportunitatea pe care o oferă fondurile europene pentru dezvoltarea unei
administraţii publice eficace şi eficiente şi a unui nivel înalt al încrederii publicului în activităţile acesteia.

Participarea cetăţenească este un concept care ar trebui pus în practică în orice democraţie, fără a avea
nevoie de vreo reglementare, ci doar, poate, de reguli de bună practică. Totuşi, pentru ca dreptul
cetăţenilor de a participa la adoptarea deciziilor publice care îi privesc să nu depindă, într-o prea mare
măsură, de bunăvoinţa unuia sau altuia dintre factorii de decizie aleşi sau de disponibilitatea vreunui
funcţionat public, actele normative care stabilesc reguli foarte clare în ceea ce priveşte obligaţiile
autorităţilor şi instituţiilor publice în a-i implica pe cetăţeni în activitatea lor decizională, sunt
binevenite.
În paginile acestei publicaţii puteţi găsi o analiză a actelor normative din Romania care reglementează
participarea cetăţenilor la procesul de adoptare a deciziilor publice, dar şi cum este reglementată
participarea publică la nivelul Uniunii Europene.

Fundatia pentru o Societate Deschisa

29,100 euro

National Democratic Institute

66,518 euro

World Learning

6,236 euro

CEE Trust for Civil Society

53,542 euro

Ambasada SUA

11,454 euro

Camera Deputatilor

32,368 euro

Agentia pentru Strategii Guvernamentale

10,022 euro

Balkan Trust for Democracy

17,353 euro

Ambasada SUA
5%
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24%

W orld Learning
3%
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Democracy
8%
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13%
National
Democratic
Institute
29%

* în acest grafic au fost combinate sursele de finanţare din anii 2006 şi 2007, deoarece proiectele desfaşurate la sfârşitul anului 2006 au
fost integrate în Raportul Anual 2007.

Ascensium

Asociaţia Română Anti-SIDA Constanţa

Asociatia Pro Democraţia Craiova

Asociaţia Tinereţea şi Prietenia

Asociaţia de Dezvoltare Comunitară
Inter-Activă
Asociaţia de Educaţie şi Cultură
pentru Oameni
Asociaţia Junimea
Asociaţia Naţională pentru Copii şi
Adulţi cu Autism – filiala Craiova
Asociaţia O altă viaţă
Asociaţia Partener pentru Tine
Asociaţia pentru dezvoltare ALIAS
Asociaţia pentru Dezvoltare
Comunitară Nehoiu
Asociaţia pentru Dezvoltare
Comunitară Panaghia
Asociaţia Pentru Integrare Civică
Euro Atlantică

Birou parlamentar teritorial Bobean Răzvan
Birou parlamentar teritorial Buciu Angela
Birou parlamentar teritorial Buda Ioan
Birou parlamentar teritorial Calimente Mihai
Birou parlamentar teritorial Cantaragiu
Bogdan
Birou parlamentar teritorial Dida Corneliu
Birou parlamentar teritorial Gheorghiof Titu
Birou parlamentar teritorial Man Mircea
Birou parlamentar teritorial Mazăre
Alexandru
Birou parlamentar teritorial Mihei Andrian
Birou parlamentar teritorial Mironescu
Laurenţiu
Birou parlamentar teritorial Mocănescu Dan

Asociaţia pentru o Europă Unită

Camera Deputaţilor

Asociaţia pentru Promovarea Femeii
din România

Centrul de Resurse CRONO

Asociaţia Pro Cive
Asociaţia Pro Democraţia – filiala
Focşani
Asociaţia Pro Democraţia Braşov
Asociaţia Română a Tinerilor cu
Iniţiativă

Centrul de Voluntariat
Clubul Tinerilor din Brusturoasa
Coaliţia Natura 2000
Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Dreptate şi Frăţie
Fundaţia PAEM
Fundaţia pentru Dezvoltare Locală Speranţa
Grupul Civic Bucureşti
Kolping România
Mare Nostrum
Ministerului Administraţiei şi Internelor
Parlamentul Tinerilor Timiş
Primăria Amara
Primăria Cristeşti
Primăria Giurgiţa
Primăria Horezu-Liga Femeilor cu spirit civic
Primăria Jimbolia
Primăria Mediaş şi Asociaţia Sinergii Mediaş
Repere
Senatul României

Oana Preda—Diector executiv
Sinziana Olteanu—Director de programe
Alina Inayeh—Director de programe
Florina Presadă—Coordonator de proiecte
Cristina Tătaru—Coordonator de proiecte
Ioana Popa– Coordonator PR

Mircea Toma
Sorina Bunescu
Anca Vameşu

Cristina Soare—Office Manager
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