Raport www.implicare-L52.ro pentru luna DECEMBRIE 2015
NIVEL CENTRAL (MINISTERE)
 Termen de depunere al solicitarilor 1-5 decembrie 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 – noiembrie 2015
 Data lansarii statisticilor rezultate – 25 decembrie 2015

Ministerele adresate si gradul de raspuns, la nivel national*

Peste 35% din ministere adresate au raspuns in termenul scurt, de 10 zile lucratoare, 3 ministere din 17
au raspuns in termenul de 30 de zile, si 8 ministere au depasit termenul legal de raspuns sau au raspuns
neconform.

Activitatea si transparenta decizionala, la nivel national
La nivelul lunii anterioare, raportul intre HCL adoptate si PHCL supuse consultarii publice este de peste 85%.
Implicarea cetateneasca in decizia la nivel central este scazuta (38 opinii colectate la 23 de PHCL puse in
consultare publica) dar a generat modificarea a 7 PHCL din cele 23 puse in consultare.
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* 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

Campaniile Coaliției 52 – conștientizare, monitorizare,consolidare, influențare
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
www.eeagrants.org, www.fondong.fdsc.ro
Academia de Advocacy
Bd. Republicii nr. 9, 300159 Timișoara, Tel: 0356-431748, 0256-403840 Fax: 0356-431745, 0256-403841
office@advocacy.ro www.advocacy.ro www.coalitia52.ro

2

