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Aceasta este una dintre concluziile mesei rotunde „Transparenţa decizională în administraţia
publică şi utilizarea surselor regenerabile de energie”, care a avut loc pe 2 iulie, în Bucureşti.
Evenimentul a propus o serie de instrumente pentru evaluarea măsurii în care forma şi structura
legislaţiei pot să genereze corupţie, luând ca studiu de caz utilizarea energiei eoliene. Abordarea
porneşte de la premisa că riscul de apariţie a unor practici de corupţie este cu atât mai mare cu cât
textele legislative sunt mai neclare sau mai greu de aplicat. La eveniment au participat reprezentanţi ai
societăţii civile, ai administraţiei centrale şi locale şi ai unor organizaţii europene.
Din perspectiva transparenţei decizionale, a fost luat ca exemplu studiul de caz privind Planul Naţional
de Acţiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile, care trebuia transmis de Guvernul României
către Comisia Europeană până la finalul lunii iunie. Din perspectiva transparenţei decizionale, modul de
publicare al documentului pentru consultare nu a respectat prevederile Legii 52/2001 şi ale Legii
544/2003, din următoarele motive:
-

planul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
doar pentru 5 zile, nu 10 cum prevede legea;

-

planul nu a fost transmis părţilor interesate, deşi organizaţiile neguvernamentale se anunţaseră
deja ca parte interesată încă din data de 8 iunie, într-o solicitare transmisă în format scris;

-

nu a fost organizată o dezbatere publică, aşa cum era solicitat în prealabil de organizaţiile
neguvernamentale, conform legii.

„Studiul de caz realizat de noi este încă o dovadă că administraţia publică centrală nu respectă legea
privind transparenţa decizională. Lipsa de transparenţă şi consultare generează întârzieri şi, uneori,
mai grav, contestarea conţinutului normelor de către părţile interesate. Vom sesiza această situaţie
Comisiei Europene, întrucât unul dintre principiile cele mai valoroase ale UE este obligativitatea
transparenţei şi a consultării publicului în procesul de luare a deciziilor. Sperăm că acest document nu
va fi acceptat de către Comisie în forma sa actuală, întrucât, în afara procedurii viciate de adoptare,
conţinutul său are o serie de probleme majore şi pune sub semnul întrebării utilizarea energiei
regenerabile în România” a declarat Lavinia Andrei, expert ONG în domeniul energiei regenerabile.
Transparenţa decizională este unul din indicatorii propuşi de ALMA-RO pentru a sprijini analiza
legislaţiei din perspectiva riscului de a genera corupţie, anume: (1) transparenţa deciziilor

guvernamentale, referitor la metoda de adoptare a normei şi la accesul la textul acesteia; (2) eficienţa
cadrului legal – existenţa normelor şi a termenlor de aplicare, claritatea formulării, gradul de
birocratizare; (3) eficacitatea normei legislative – corelarea cu alte norme, strategii şi planuri naţionale
şi europene, definirea rolului instituţiilor implicate; (4) favoritism guvernamental – claritatea atribuţiilor
oficiale şi gradul de incidenţă al excepţiilor); (5) impactul asupra părţilor interesate, referitor la măsura
în care sunt afectate din perspectiva resurselor, drepturilor sau intereselor şi la controlul aplicării legii.
În cadrul întâlnirii, indicatorii au fost aplicaţi pe Legea nr. 220/2008 privind promovarea resurselor
regenerabile de energie şi HG nr. 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei electrice din surse regenerabile de energie.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia ALMA-RO în parteneriat cu Fundaţia pentru Pluralism în
cadrul proiectului „Coruptibilitatea legislaţiei; Studiu de caz – utilizarea energiei eoliene în România”,
finanţat de Uniunea Europeană prin Facilitatea de Tranziţie 2007, Consolidarea sprijinului societăţii
civile în lupta împotriva corupţiei.
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este Eliza Teodorescu, direrctor executiv al
Asociaţiei ALMA-RO, tel. 0724 209 057, 021 3143960, e-mail eliza@alma-ro.ngo.ro.
Pentru eventuale informaţii şi sesizari legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.phare@mfinante.ro
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări.
Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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