
 
 

În atenția: Domnului Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne  

 

Ref.: Organizarea deficitară, cu rea-credință, de către Ministerul Afacerilor Interne, a consultării publice pe 

marginea proiectului de Strategie Națională privind Imigrația 2020-2023 

  

 

 

Stimate domnule ministru Marcel Vela,  

 

În data de 9 iulie 2020, la ora 21:35, Ministerul Afacerilor Interne a pus în consultare publică, pe propria pagină 

de Internet, Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru 

perioada 2020-2023, a Planului de acțiune pe perioada 2020-2021 pentru implementarea Strategiei naționale 

privind imigrația pentru perioada 2020-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale 

privind imigrația. 

Procesul de consultare publică pe marginea proiectului de act normativ menționat are următoare deficiențe 

majore: 

- Ministerul Afacerilor Interne nu și-a anunțat intenția de a elabora actul normativ cu cel puțin 30 de 

zile înainte de elaborarea sa. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a încălcat legea, mai exact Art. 7, 

alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională; 

- Proiectul de act normativ a fost publicat în dezbatere publică pe data de 9 iulie, joi, la ora 21:35, 

pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, adică minimul prevăzut de lege. Dintre aceste 10 zile, 4 

sunt nelucrătoare. Pentru că este vorba de un document amplu de sinteză, cu implicații pe o 

perioadă de 4 ani, durata consultării publice este insuficientă. 

- Așa cum se arată în Nota de Fundamentare, nu au fost organizate consultări prealabile cu institute 

de cercetare și organizații ale societății civile, iar unica formă de consultare a publicului este online, 

în condițiile descrise la punctul anterior. Pentru că este vorba de o strategie națională aplicată unui 

fenomen complex, dar și cu implicații asupra drepturilor omului, consultarea comunității științifice, a 

organizațiilor care apără drepturilor omului, dar și a unor instituții precum Avocatul Poporului sau 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dincolo de minimul cerut de lege, reprezintă o 

bună practică pe care Ministerul Afacerilor Interne a ales să o ignore cu desăvârșire. 

- Totodată, Ministerul Afacerilor Interne nu a făcut niciun efort pentru a implica în dezbatere 

beneficiarii direcți, adică străinii aflați în România, prin organizațiile care îi reprezintă, deși aceasta 

este o recomandare permanentă și o cerință minimală pentru gestionarea migrației în statele 

membre ale Uniunii Europene. 

- Documentele aferente proiectului de lege au fost publicate în format PDF, scanat imagine, greu 

lizibil. Din analiza altor documente puse în dezbatere publică, se observă că aceasta este practica 

curentă, ci de obicei sunt publicate documente editabile.  

Astfel, chiar dacă au fost îndeplinite, formal, condițiile minimale cerute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, modul în care prevederile legii au fost puse în practică este  



 
conduc la concluzia că Ministerul Afacerilor Interne arată rea-credință și, în fapt, face tot posibilul pentru a 

evita o dezbatere reală pe marginea proiectului de act normativ. 

Având în vedere angajamentele politice ale Guvernului din care face parte, exprimate prin Programul de 

Guvernare, privind întărirea statului de drept și a democrației, precum și „respectarea obligatorie a 

principiilor fundamentale de transparență, integritate, profesionalism, dedicare în serviciul misiunii publice”, 

vă solicităm să interveniți pentru a corecta acest derapaj al Ministerului pe care îl conduceți de la aplicarea 

corectă, principială, a cadrului normativ privind transparența decizională, în sensul unui dialog real între 

autoritățile publice și ceilalți actori sociali care sunt direct interesați de gestionarea imigrației: sindicate, 

patronate, organizații de drepturile omului, organizații ale imigranților.  

 

Cu considerație, 

Ovidiu Voicu 

Director Executiv 

Centrul pentru Inovare Publică 

www.inovarepublica.ro 


