Data 19.03.2015

Raport www.implicare-L52.ro pentru luna FEBRUARIE 2015
NIVEL CENTRAL (MINISTERE)
 Termen de depunere al solicitarilor 1-5 februarie 2015
 Termen de receptionare a raspunsurilor pentru preluarea lor in statisticile lunare – 10 zile lucratoare de
la data cererii (cu posibilitatea prelungirii pana la 30 de zile lucratoare)
 Perioada pentru care se monitorizeaza activitatea decizionala – Ianuarie 2015
 Data lansarii statisticilor rezultate – 25 februarie 2015
 Conferinte de informare parcurse: Regiunea Vest (Resita, Deva, Timisoara, Arad)

Implicarea cetatenilor si a reprezentantilor societatii civile, la nivel national
La nivelul lunii februarie 2015, doua persoane din regiunea Vest au transmis solicitari catre ministere.
Numarul mic de solicitari transmise se datoreaza faptului ca la momentul respectiv, campania de informare a
Coalitiei 52 ajunsese doar la nivelul regiunii Vest.

Ministerele adresate si gradul de raspuns, la nivel national*
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Din cele doua ministere adresate, Ministerul Economiei nu a raspuns in termenul prevazut de L52/2003,
iar Ministerul Justitiei a raspuns neconform**.
Activitatea si transparenta decizionala, la nivel national

Nu exista informatii la nivelul celor doua ministere adresate, deoarece pentru unul din acestea nu exista
rapsuns, iar pentru cel de-al doilea, raspunsul nu face obiectul informatiilor solicitate.

* Solicitarile nesolutionate pot sa fie rezultat al nereceptionarii solicitarilor din motive independente de noi (de
exemplu filtre restrictive ale serverelor institutiilor publice)
** Răspunsul neconform se referă la răspunsul care nu face obiectul întrebărilor din solicitare sau nu conține
informații directe privind cele solicitate.
Toate informatiile se regasesc pe www.implicare-L52.ro
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