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Către: Secretariatul General al Guvernului / Cancelaria Prim-Ministrului 

În atenția: Dragoș Tudorache, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului 

 

Subiect:  

 Comentarii la proiectul de Hotărâre privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei 

Prim-Ministrului 

 Solicitare privind organizarea unei dezbateri publice 

 

Stimate domnule Dragoș Tudorache, 

În data de 7 iunie 2016, Cancelaria Prim-Ministrului a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre 

privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, conform prevederilor legii 

nr. 52/2003. Vă transmitem următoarele opinii și solicitări pe marginea proiectului de act normativ. 

 

1. Coordonarea inițiativei Parteneriatul pentru guvernare deschisă în România 

Proiectul de act normativ prevede la art. 4, alin. (5): Cancelaria Prim-ministrului, printr-un secretar de 

stat desemnat, coordonează realizarea și implementarea Parteneriatului pentru o guvernare deschisă, 

împreună cu Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic. 

Susținem această abordare, prin care coordonarea Parteneriatului pentru guvernare deschisă (OGP - 

Open Government Partnership) este asigurată de Cancelaria Prim-Ministrului. Este de altfel și poziția pe 

care organizația noastră, împreună cu celelalte organizații și persoane membre ale Coaliției pentru Date 

Deschise, a susținut-o prin solicitările adresate Guvernelor României, în anii anteriori. 

Totuși, am remarcat lipsa unei coordonări între textul citat și organigrama din Anexa 1 a proiectului de 

act normativ. Astfel, niciunul dintre Secretarii de Stat nu are atribuții explicite în sensul coordonării 

OGP.  

Nu excludem posibilitatea ca acest lucru să fie reglementat ulterior prin ordin la prim-ministrului, unul 

din departamentele din cadrul CPM urmând să preia aceste responsabilități. Considerăm că aceasta 

este o soluție slabă, din două motive: 

 nu oferă subiectului parteneriatul pentru guvernare deschisă importanța cuvenită pe agenda 

guvernului, în condițiile în care este prima prioritate în programul de guvernare și, mai mult 

decât atât, o cerință imperativă a cetățenilor 

 afectează stabilitatea coordonării acestei inițiative complexe și alocările de resurse necesare 

pentru monitorizarea și evaluarea implementării planurilor naționale de acțiune 
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De aceea, vă sugerăm una din următoarele opțiuni pentru a evidenția asumarea de către Guvern a 

parteneriatului pentru guvernare deschisă: 

A. Înființarea unei poziții de Secretar de Stat responsabil cu coordonarea Parteneriatului pentru 

o guvernare deschisă și implementarea Planului Național de Acțiune, așa cum sugerează art. 4, 

citat mai sus. Este o soluție mai puternică, dar ceva mai costisitoare. 

B. Înființarea explicită, inclusiv prin identificarea în organigramă, a unei Unități de Coordonare a 

Parteneriatului pentru o guvernare deschisă (așa cum apare, spre exemplu, Centrul de analiză 

și strategie) în coordonarea Secretarului de Stat pentru Coordonare Strategii, Politici și 

Programe. 

În ambele variante, secretarul de stat sau unitatea de coordonare va avea preponderent rolul de a 

monitoriza implementarea angajamentelor asumate de către diversele ministere și agenții 

guvernamentale. Estimăm deci că efortul bugetar este foarte scăzut.  

 

2. Organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de act normativ. 

În temeiul art. 7 din legea 52/2003 privind transparența decizională, vă solicităm organizarea unei 

consultări publice pe marginea proiectului de Hotărâre privind atribuțiile, organizarea și funcționarea 

Cancelariei Prim-Ministrului. 

Menționăm că Asociația Centrul pentru Inovare Publică este legal constituită în România.  

 

3. Chestiuni privind forma procesului de dezbatere publică 

În context, vă atragem atenția că procesul de dezbatere pe care l-ați inițiat nu respectă nici măcar 

condițiile minimale pentru o dezbatere pubică transparentă.  

Cancelaria Prim-Ministrului și Secretariatul General al Guvernului au publicat pe site-ul propriu, în jurul 

aceleiași date, mai multe proiecte de acte normative care se referă la organizarea celor două instituții și 

la procesul de politici publice. Între ele, și actul normativ la care ne referim în această scrisoare. Aceste 

proiecte conțin numeroase referiri la aspecte de politici publice din spectrul bunei guvernări, de mare 

interes pentru societatea civilă și cu impact asupra deschiderii guvernării, una din prioritățile comune 

ale agendelor guvernului și cetățenilor.  

Cu toate acestea, nici SGG, nici CPM nu au făcut un minim efort pentru a implica cât mai multe 

persoane și organizații în acest proces. Dimpotrivă, au publicat discret proiectele într-o secțiune a site-

ului care este greu de verificat pentru actualizări. Nu sunt menționate persoanele responsabile cu 

subiectul și datele lor de contact.  

Mai mult, citind nota de fundamentare proiectului de Hotărâre privind organizarea, funcţionarea și 

atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, găsim o referire la… o ordonanță de urgență care încă 

nu există! Documentul a lăsat niște puncte de suspensie, pentru a adăuga informația după ce guvernul 
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va adopta OUG. Acest lucru arată că în mod premeditat instituția pe care o conduceți încearcă să 

ocolească rigorile transparenței decizionale. 

Nu putem decât să sperăm că este o sincopă ce nu se va repeta. 

 

Cu considerație, 

 

Ovidiu Voicu 

Director executiv 

Centrul pentru Inovare Publică 

www.inovarepublica.ro 
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