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RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII NR.52/2003 PRIVIND TRANSPAREN
DECIZIONALĂ, ÎN ANUL 2015, LA NIVELUL 

REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILIT
 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative care 
au fost anunțate în mod public

2. Numărul total al recomand

3. Numărul total al recomand
proiectele de acte normative 

4. Numărul dezbaterilor publice organizate pe 
marginea proiectelor de acte normative

5. Numărul participanților  

6. Numărul ședințelor care nu au fost publice, 
cu motivația  restricționă

7. Evaluarea proprie a parteneriatului cu 
cetățenii și asociațiile legal constituite ale 
acestora:  

B. Cazurile în care autoritatea public
nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparen

1. Numărul acțiunilor în justi
transparenţa decizională

a. rezolvate favorabil reclamantului

b. rezolvate în favoarea institu

c. în curs de soluț
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REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILIT
 

A. Procesul de elaborare a actelor normative și de adoptare a deciziilor 

rul proiectelor de acte normative care 
țate în mod public 

total al recomandărilor primite 

rul total al recomandărilor incluse în 
proiectele de acte normative  

rul dezbaterilor publice organizate pe 
marginea proiectelor de acte normative 

ților  la dezbaterile publice  

țelor care nu au fost publice, 
ționării accesului 

Evaluarea proprie a parteneriatului cu 
țiile legal constituite ale 

B. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justi
nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizional

iunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor
a decizională intentate instituţiei publice: 

rezolvate favorabil reclamantului 

rezolvate în favoarea instituției  

ționare. 
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