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1.

Introducere

Prezenta procedură este realizată în cadrul proiectului „Administraţia Publică în slujba
cetăţeanului” finanţat din Fondul Social European, beneficiar AUTORITATEA NATIONALĂ
PENTRU SPORT ŞI TINERET (ANST).
Procedura prezentă, reprezintă un instrument ce va fi supus dezbaterii de către ONGurile de tineret şi Administraţia Publică locală, în vederea acceptării reciproce şi
aplicării în procesul de asigurare a transparenţei decizionale de către APL-uri.
Prezentul document are la bază, sau face referiri la prevederile următoarelor acte
normative :
1. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea tinerilor nr. 350 /2006
5. Hotărârea nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
6. Carta europeană a autonomiei locale din 15/10/1985 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331
din 26/11/1997 ( traducere).
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D

ezvoltarea durabilă a sectorului ONG, în particular a ONG-urilor de tineret, în

concordanţă cu priorităţile şi strategia de dezvoltare locală, nu poate demara fără iniţierea
unui proces real de parteneriat, fără o comunicare reală a cerinţelor şi necesităţilor
reciproce. Dependenţa, cel puţin în faza iniţială şi de creştere a unui ONG de tineret, de
suportul autorităţii publice locale este evident, şi de aceea, comunicarea biunivocă, în
sensul înţelegerii de către ambele părţi a importanţei activităţilor din sectorul
neguvernamental şi respectiv a rigorilor impuse de legislaţia şi procedurile în vigoare, fac
necesar un proces de comunicare şi consulate care să armonizeze direcţiile de intervenţie
şi posibilităţile de finanţare.

U

n astfel de proces ar asigura transparenţa decizională din partea administraţiilor

publice şi ar oferi un plus de motivaţie ONG-urilor de tineret, o soluţie prin care să-şi
promoveze, finanţeze şi implementeze iniţiativele şi proiectele. Ar reprezenta o metodă
proactivă de stimulare şi dezvoltare a sectorului ONG-urilor de tineret din România, o
dezvoltare a spiritului civic şi spiritului antreprenorial, cu consecinţe în dezvoltarea
personală a tinerilor şi evoluţia comunităţii.

P

rocedura îşi propune ca întreg procesul de consultare să aibă la bază priorităţile din

strategia sau planul local de dezvoltare, în aşa fel încât implicarea actorilor şi sectorul
neguvernamental de tineret să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor din
România. În acelaşi timp construirea unui proces de consultare care să nu fie formal, să fie
realizat cu respectarea principiilor general valabile în procesele de consultare a cetăţenilor,
va evita crearea unor elemente preferenţiale în relaţia ONG – APL, mai ales în ceea ce
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priveşte accesul la sursele de finanţare. Se va genera în acest mod o stimulare a
independenţei ONG-urilor de tineret, chiar în condiţiile în care acestea depind într-o mai
mare sau mai mică măsura de finanţarea de la bugetele locale.

E

ste tocmai ceea ce îşi propune să realizeze această procedură. Un instrument

acceptat de ambele părţi, în folosul ambelor părţi, un instrument interactiv, care însă nu
exclude şi consultările non-formale, având drept scop o implicare şi o participare activă a
ONG-urilor de tineret în viaţa şi evoluţia comunităţilor locale din România.

2.

Relaţia APL – ONG Tineret

Studiul realizat de Gala Societăţii Civile cu sprijinul Ursus Breweries, este elocvent în ceea
ce priveşte relaţia dintre administraţiile publice locale şi ONG –uri la modul general, putând
particulariza fără teama de a greşi şi pentru cazul ONG-urilor de tineret, având în vedere că
mai bine de 25% din ONG-urile din România au ca grup ţintă tinerii sau sunt ONG de tineri.
Relaţia cu autorităţile publice locale este descrisă astfel:
 33% dintre organizaţiile care au ca partener în proiectele pe care le implementează
autorităţile publice locale, consideră relaţia ca fiind foarte bună
 44%, aproape jumătate dintre organizaţii, au o relaţie bună cu autorităţile publice
locale, acestea fiind interesate de proiectele desfăşurate de către ONG.
 20% dintre organizaţii nu sunt susţinute în desfăşurarea proiectelor de către
autorităţile locale.
 3% susţin că relaţia cu autorităţile publice locale este divergentă.
Trebuie însă sa avem nişte rezerve faşă de rezultatele acestui studiu, în primul rând prin
prisma soluţiilor propuse de organizaţiile respondente pentru dezvoltarea sectorului noprofit, din analiza acestora rezultând faptul că încă e loc de mai bine în aceasta relaţie. Iată
câteva din cele mai elocvente răspunsuri ale ONG-urilor :
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Delegarea serviciilor sociale de către autorităţile locale spre sectorul asociativ,
neguvernamental;



Dezvoltarea parteneriatului public-privat prin susţinerea financiară a unor programe
de către Consiliile locale/ municipale/ judeţene;



Susţinerea financiară a personalului organizaţiilor, costuri care nu pot fi întotdeauna
acoperite din sursele de finanţare ale proiectelor;



Invitarea ONG-urilor la şedinţele Consiliilor Locale şi prezentarea rapoartelor anuale
pentru a se cunoaşte activitatea acestora de către autorităţi;



Obligativitatea prin lege de susţinere a sectorului non-profit de către autorităţi;



Instituţionalizarea dialogului ONG - autorităţi publice la nivel local;



Responsabilizarea mai vizibilă a autorităţilor locale în dezvoltarea societăţii civile şi
eliminarea, pe cât posibil, a politicului din strategia de dezvoltare locală;



Consultarea şi implicarea ONG-urilor în hotărârile luate de administraţiile locale în
ceea ce priveşte sistemul social al comunităţii;



Un proiect de lege care să sprijine dezvoltarea ONG-urilor prin finanţare locală şi
naţională, precum şi obligativitatea administraţiei locale de a pune la dispoziţia ONGurilor spaţiile pentru proiectele sociale;



Obligativitatea autorităţii locale de a ţine o evidenţă a ONG-urilor de pe raza de
deservire a acestora şi a conlucra cu acestea;



Organizarea unor concursuri de proiecte pentru ONG-uri de către autorităţile publice;



Susţinerea financiară nerambursabilă din partea autorităţilor locale prin aplicaţii pe
proiecte, care ar genera o competiţie constructivă şi cooperare între ONG-uri;



Susţinerea financiară a serviciilor oferite sau concesionarea acestora de către
autorităţile locale;



Sprijinul financiar şi implicarea autorităţilor locale (Primării, Consilii Locale) prin
asigurarea unor ajutoare materiale şi prin acoperirea unor cheltuieli de întreţinere;



Susţinerea financiară a ONG-urilor din mediul rural, care acordă servicii sociale
persoanelor defavorizate din acest mediu, de către Consiliile judeţene şi ministere;



Susţinerea sectorului, din punct de vedere legislativ, de către autorităţile publice;
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Contractarea/ co-finanţarea/ concesionarea serviciilor de către stat, prin autorităţile
publice locale către sectorul neguvernamental, care are responsabilitatea de a
asigura resursele necesare sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, în conformitate
cu Constituţia;



Contribuie din partea autorităţilor publice locale şi/sau centrale în asigurarea cofinanţării în proiectele europene;



Recunoaşterea publică şi profesională a voluntariatului şi metodelor de învăţare nonformală, ex. obligativitatea voluntariatului în CV;



Educarea societăţii cu privire la acest sector pentru ca implicarea lor să fie mult mai
vizibilă;



Politică stabilă şi instrumente clare de aplicare în cadrul proiectelor şi granturilor
contractate;



Susţinerea din partea mass-mediei;



Implicarea comunităţii;



Un mai mare sprijin din partea statului, schimbarea legislaţiei privind taxele şi
impozitele;



Acordarea de facilităţi fiscale sectorului profit, în cazul în care sprijină activitatea
ONG-urilor;



Recunoaşterea ONG-urilor ca parteneri de dialog;



Proceduri mai simple şi mai puţin birocratice pentru obţinerea şi gestionarea
finanţărilor din fondurilor publice;



Existenta surselor de finanţare şi la nivelul bugetelor locale sau judeţene;



Reglementări fiscale clare pentru acest sector, tratament şi acces egal în accesarea
finanţărilor pentru proiectele proprii sau / şi cele în parteneriat;



Mai mare susţinere din partea statului prin autorităţile centrale dar mai ales locale;



Mai mare implicare a autorităţilor publice locale în susţinerea ONG-urilor;



Măsuri de monitorizare a activităţii în sectorul non-profit, pentru a preveni apariţia
ONG-urilor fantomă, înfiinţate doar pentru a folosi prevederi legislative şi care nu au
activitatea justificată;



Înfiinţarea de noi centre de resurse pentru ONG-uri.
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3.

Procedura de consultare periodică

dintre APL si ONGT
Dorim în primul rând să remarcăm faptul că procesul de consultare este unul obligatoriu în
conformitate cu prevederile Legii nr. 350 /2006 :
„Art. 10.
(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi
condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.
(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au
obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de
tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de
judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile
judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi
administrativ-teritoriale.”
De asemenea în ceea ce priveşte finanţarea activităţilor de tineret legea prevede la art. 28
următoarele:
„(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile
locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul
destinat activităţilor de tineret.
(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru
finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi
pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea
fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a
organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativteritoriale respective. „
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Din păcate, deşi sunt un elemente expres prevăzute de lege, nu se aplică, sau cel puţin nu
sunt cunoscute exemple relevante de consultare, sau exemple de bune practici la nivel
naţional. Este foarte probabil, ca APL-urile să neglijeze acest aspect legislativ, încurajate şi
de lipsa de reacţie a ONG, sau de lipsa unei Metodologii emise de autoritatea în domeniu.

PROCEDURA DE CONSULTARE APL- ONG-T
(PROIECT)
„ Art. 1. –
(1) Prezenta procedură reglementează:
a)

metodologia de consultare de către autorităţile administraţiei publice a

structurilor asociative ale tinerilor şi pentru tineri, denumite în

continuare ONG-T,

organizate şi funcţionale în condiţiile legii asociaţiilor şi fundaţiilor. Metodologia se aplică
înainte de supunerea spre adoptare/aprobare sau, după caz, înainte de emitere, în
condiţiile legii, a proiectelor de acte normative care le privesc în mod direct;
b) modalitatea de monitorizare a întregului proces consultativ;
c) creşterea eficienţei în procesul de formulare şi implementare a strategiilor şi a
politicilor publice locale de către autorităţile administraţiei publice locale cu impact la nivelul
colectivităţilor locale si a structurilor asociative de tineret;
d) instituţionalizarea participării structurilor asociative ale tinerilor publice locale în
calitate de invitaţi, la şedinţele consiliilor locale / judeţene, precum şi la şedinţele
pregătitoare, ori de câte ori pe ordinea de zi sunt probleme care privesc în mod direct
problematica tinerilor, sau dezbateri pe marginea alocării fondurilor din bugetul local către
ONG-uri;
(e) Structurile asociative ale ONG-T –urilor exercită funcţii consultative;
(f) Consultarea este un drept al structurilor asociative ale ONG-T-urilor, în
conformitate cu legea şi reprezintă un interes legitim public al acestora.

Art. 2.
(1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
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a) act normativ – orice act adoptat/aprobat sau emis, după caz, de o autoritate care
intră sub incidenţa lit. b), cu aplicabilitate generală; documentul de politică publică este
asimilat actului normativ;
b) autorităţi ale administraţiei publice locale

- autorităţi administrative autonome

Consilii locale, orăşeneşti sau comunale şi consilii judeţene;
c) amendamente – documentele prin care structurile asociative ale ONG-T urilor
locale prezintă propunerile de modificare sau completare a proiectelor de acte normative cu
impact asupra colectivităţilor locale şi/sau asupra funcţionalităţii sectorului asociativ de
tineret ; aceste avize au caracter consultativ;
d) procedură de consultare - totalitatea actelor şi a formalităţilor îndeplinite de
autorităţile prevăzute la lit. b), precum şi de structurile prevăzute la lit. e), prin care aceste
structuri sunt informate asupra conţinutului proiectelor de acte normative care le privesc în
mod direct, în vederea transmiterii amendamentelor asupra proiectelor respective;
e) structuri asociative ale ONG -T –urilor - Asociaţii şi fundaţii legal constituite în
baza O.G. nr. 26 /2000, de tineret sau care au în obiectul de activitate direcţii de acţiune în
folosul tinerilor.
(2) În categoria actelor normative supuse procedurii de consultare intră proiectele
hotărârilor de consiliu local/ judeţean cu tematica tineretului, inclusiv aprobarea bugetului
local şi finanţarea pe bază de proiecte a acţiunilor ONG-urilor din sfera de cuprindere.
Art. 3
(1) Proiectele de acte normative care privesc în mod direct ONGT-urile locale trebuie
transmise preşedinţilor structurilor asociative ale acestora de către autoritatea administraţiei
publice iniţiatoare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prezentarea, spre semnare, de
către conducătorul acesteia. Amendamentele structurilor asociative cu privire la proiectele
de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în concordanţă cu
prevederile legale şi se transmit, prin grija preşedinţilor acestora în termen de 7 zile
lucrătoare de la primirea spre avizare de la autoritatea administraţiei publice iniţiatoare.
(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenele prevăzute la
alin. (1) pot fi reduse la 7 zile lucrătoare pentru transmiterea proiectelor de acte normative
către ONGT - uri, respectiv 5 zile lucrătoare pentru ca acestea să transmită avizul lor
autorităţii administraţiei publice iniţiatoare.”
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(3) Transmiterea proiectelor de acte normative în condiţiile prevăzute la alin. (1) se
face prin poştă electronică sau fax, la adresele comunicate autorităţilor administraţiei
publice locale prin grija preşedinţilor structurilor asociative ONGT.
Art. 4
(1) Odată cu transmiterea proiectelor actelor normative supuse consultării,
autorităţile administraţiei publice locale iniţiatoare sunt obligate să informeze structurile
asociative de tineret cu privire la elementele de identificare a persoanelor sau, după caz, a
structurilor pentru relaţia cu mediul asociativ ori a structurilor care asigură procedura de
consultare, care pot oferi relaţii cu privire la proiectul actului normativ supus consultării,
precum şi adresele de poştă electronică la care se primesc avizele.”
(2) Amendamentele comunicate de către structurile asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale se analizează, urmând ca, în funcţie de oportunitatea stabilită
prin vot, să fie preluate în conţinutul proiectului de act normativ supus consultării, prin grija
conducătorului autorităţii administraţiei publice centrale.”
(3) În instrumentele de prezentare şi motivare ale oricăror proiecte de acte normative
se includ amendamentele structurilor asociative, iar în cazul în care nu se preiau
propunerile acestora, este obligatorie justificarea neincluderii lor în structura proiectului
respectiv.
(4) Actele normative adoptate sau emise, după caz, fără respectarea procedurii de
consultarea prevăzută în prezenta hotărâre intră sub incidenţa legii contenciosului
administrativ. ”
(5) În cazul în care structurile asociative nu transmit avizul iniţiatorului proiectului de
act normativ, în termenele prevăzute la art. 3, acesta este considerat a fi aviz favorabil.”
Art. 5
(1) În documentele de motivare care însoţesc proiectele de acte normative ce intră
sub incidenţa prevederilor prezentei hotărâri se includ referiri cu privire la îndeplinirea
procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale
şi se menţionează soluţiile propuse de aceste structuri care au fost incluse în conţinutul
proiectelor respective.
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(2) În cazul în care structurile asociative de tineret nu comunică amendamentul
pentru documentele prevăzute la alin. (1) în cadrul procedurii de consultare, se
menţionează despre aceasta în documentul de motivare.”
(3) Ori de câte ori pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local / judeţean ori a celor
pregătitoare ale acestora sunt probleme ce privesc în mod direct ONG-T urile locale, sau
sunt abordate probleme de tineret prin grija aparatului consiliului local / judeţean, sunt
invitaţi să participe reprezentanţii structurilor asociative prevăzute la art. 2 lit. e),:
a) la şedinţele consiliului local / judeţean , preşedinţii structurilor asociative;
b) la şedinţele pregătitoare ale şedinţelor Consiliilor locale / judeţene, persoanele
desemnate de către preşedinţii structurilor asociative.
(2) Reprezentanţii structurilor asociative în cadrul şedinţelor prevăzute la alin. (1) pot
prezenta şi susţine amendamentele referitoare la proiectele de acte normative supuse
dezbaterilor.
(3) Pentru participarea la şedinţele prevăzute la alin. (1), preşedinţii structurilor
asociative nominalizează câte două persoane, unul având calitatea de titular şi cel de-al
doilea de supleant. Acesta din urmă participă la şedinţe ori de câte ori titularul nu poate fi
prezent.
Art. 6
(1) În vederea monitorizării modului de aplicare al prevederilor prezentei proceduri,
autorităţile administraţiei publice centrale, prin persoanele sau, după caz structurile
prevăzute la art. 3 alin (5) întocmesc în baza proceselor-verbale prevăzute la art. 4 alin. (3)
în prima decadă a fiecărui semestru o situaţie privind actele normative asupra cărora au
fost consultate structurile asociative, data la care s-au transmis proiectele de acte
normative spre consultare, datele la care s-au primit amendamentele acestor structuri,
precum şi observaţii legate de preluarea propunerilor şi observaţiilor acestora. Acestea se
considera informaţii de interes public şi se publică pe pagina Web a consiliului local /
judeţean / primăriei.
Art. 7
Pentru asigurarea unui cadru coerent de analiză privind îndeplinirea procedurii de
consultare prevăzute de prezenta hotărâre, la nivelul fiecărui consiliu judeţean / local se
organizează semestrial întâlniri consultative între conducerea acestora şi cea a structurilor
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asociative de tineret, analizându-se măsurile ce pot fi luate în cazul unor proiecte de acte
normative care le privesc în mod direct şi care au fost transmise spre adoptare/aprobare
sau, după caz, emitere, în condiţiile legii, fără efectuarea procedurii de consultare.

4.

Concluzii

Dezbaterea procedurii de consultare dintre administraţia publică locală şi organizaţiile
neguvernamentale de tineret a fost realizată în 2 locaţii, Bistriţa şi Vatra Dornei, cu
reprezentanţii administraţiilor publice locale şi a organizaţiilor neguvernamentale de
tineret, în zilele de 23, 24 şi 25 august în baza procedurii propuse şi a următoarelor
acte normative:
a. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
b. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi
completările ulterioare;
c.

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

d. Legea nr. 350 /2006– Legea tinerilor
e. Hotărârea nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
f.

Carta europeană a autonomiei locale din 15/10/1985 publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 331 din 26/11/1997 ( traducere).

Concluziile dezbaterilor



Necesitatea unei mai mari implicări a ONG –urilor în luarea deciziilor la nivel local;



Consultarea se va baza pe priorităţile din planul local de dezvoltare;



Procesul de consultare va evita crearea unor dependenţe ONG – APL;



Introducerea unor reglementări precise în ceea ce priveşte obligativitatea consultării;



Standarde minime de consultare;



Informarea ONG –T –urilor cu privire la legislaţia în domeniu;



Realizarea unor forumuri regionale / naţionale pentru ONG-uri şi ulterior cu APL în
vederea unui schimb de bune practici;



Iniţiative ale ANST pentru modificările legislative absolut necesare.
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